
• nieuwe generatie kunstmatig geproduceerde,
sferische toner

• dynamische elektrofotografische aanpassing

• toegankelijk via het frontpaneel
van de printer

• printcartridge-installatiezekerheid 

• software-tools

• verbeterd bedieningspaneel,
suppliesstatusbewaking en proactieve
meldingen per e-mail als de supplies
bijna op zijn

• het ontwerp van de printcartridge, de toner
en de componenten van het printproces zijn
nauwkeurig op elkaar afgestemd 

• consistent hoge printkwaliteit en levensechte
kleuren tijdens de gehele gebruiksduur van
de cartridge

• permanente automatische elektrische
aanpassingen voor kleurconsistentie tijdens
de hele gebruiksduur van de printcartridge

• installatie en onderhoud van de printcartridge
zijn eenvoudig en gemakkelijk

• u bent verzekerd van een correcte installatie
van printcartridges en een juiste werking
van de printer 

• real-time informatie over status, configuratie
en probleemoplossing 

• betrouwbare, probleemloze werking
• hogere productiviteit
• controle over de suppliesniveaus
• maximale uptime van de printer
• lage gebruikskosten

• optimale prestaties
• precieze afstemming van de toner (kleuren),

kleurkalibratie en kleurreproductie 

voordelig

kenmerken voordelen

De HP Color LaserJet 2500 printers produceren voordelig professionele kleurenprints. De C9700A,
C9701A, C9702A en C9703A smart printsupplies zijn speciaal ontworpen voor gebruik met deze
printers en waarborgen een consistente printkwaliteit, betrouwbaarheid, gebruiksgemak en een
efficiënt suppliesbeheer.

consistente kwaliteit
Door toepassing van een nieuwe generatie kunstmatig geproduceerde sferische toner produceren
de HP Color LaserJet 2500 printers prints van hoge kwaliteit. Verbeteringen in het pigment en de
glanseigenschappen hebben geleid tot een breder kleurbereik, voor mooiere kleuren en scherpere
tekst. Dynamische elektrofotografische aanpassing zorgt automatisch voor een consistente printkwaliteit
tijdens de gehele levensduur van de cartridge.

razendsnel printen met mooiere kleuren 
Deze compacte, lichte printers brengen kleurenlaserprints binnen het bereik van kostenbewuste
gebruikers. Ze bieden resultaten van hoge kwaliteit en printsnelheden tot 16 pagina's per minuut
in zwart-wit en 4 pagina's per minuut in kleur.

gebruiksgemak en efficiënt suppliesbeheer
Dankzij de nieuwe cartridge-architectuur en het printerontwerp kunnen de cartridges voor de
HP Color LaserJet 2500 printers eenvoudig via het frontpaneel worden geïnstalleerd. De lege cartridge
wordt automatisch naar de bovenste laadpositie in de carrousel geroteerd. Andere slimme functies, zoals
suppliesstatusbewaking en proactieve meldingen per e-mail als de supplies bijna op zijn, zorgen voor
een maximale uptime van de HP Color LaserJet 2500 printers met minimale gebruikersinterventie en
lage gebruikskosten.
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welke voordelen biedt de
verbeterde tonerformule?
De nieuwe generatie
kunstmatig geproduceerde
sferische toner produceert
een breed kleurbereik en
rijkere kleuren. De registratie
is accuraat, de contouren
zijn scherp en duidelijk en
zwarte tekst is haarscherp. De
kunstmatig geproduceerde
toner bestaat uit gladde,
ronde deeltjes met een con-
sistent elektrostatisch gedrag en
goede toevoereigenschappen,
voor accurate kleurweergave.

wie vormen de doelgroep voor
de hp color LaserJet 2500
printers?
Deze desktopprinters zijn
met name aantrekkelijk voor
bedrijven en individuen die

gewend zijn aan mono-
chroom printen en zoeken
naar een kosteneffectieve
manier om hun kleurmogelijk-
heden te vergroten.

waarom zijn eigenschappen
van hp smart printsupplies
zo belangrijk?
Betrouwbaarheid, kwaliteit
en gebruiksgemak zijn
belangrijke factoren bij
aanschaf van een laserprinter.
HP smart printsupplies
bezitten deze eigenschap-
pen en bieden een reeks
voordelen die een hoge
printkwaliteit waarborgen,
maar tegelijkertijd het
suppliesbeheer vereenvoudi-
gen. Bijvoorbeeld de elek-
trofotografische aanpassing,
die zorgt dat prints altijd

helder en scherp zijn en de
suppliesstatusbewaking, die
een maximale printer-uptime
mogelijk maakt.
hoe werkt de “cartridge-
installatiezekerheid”?
Als een cartridge verkeerd
is geplaatst, verschijnt er
een melding op het printer-
display. Als niet-HP supplies
worden gebruikt, verschijnt
er een waarschuwing op
het display.

antwoorden op vaak gestelde vragen

productspecificaties
afmetingen opbrengst 

bestelnr. omschrijving UPC-code (l x b x d) gewicht (ca. 5% dekking)

C9700A hp color LaserJet smart 
printcartridge, zwart 0 88698 45325 4 376 x 132 x 147 mm 0,9 kg 5000 pagina's

C9701A hp color LaserJet smart 
printcartridge, cyaan 0 88698 45326 1 376 x 132 x 147 mm 0,9 kg 4000 pagina's

C9702A hp color LaserJet smart 
printcartridge, geel 0 88698 45327 8 376 x 132 x 147 mm 0,9 kg 4000 pagina's

C9703A hp color LaserJet smart 
printcartridge, magenta 0 88698 45328 5 376 x 132 x 147 mm 0,9 kg 4000 pagina's

C9704A hp color LaserJet smart 
fotogevoelige rol 0 88698 45329 2 400 x 250 x 341 mm 3 kg 5000 pagina's


