
HP Color LaserJet smart printcartridges 
voor de 5500/5550 printer serie

Consistent voortreffelijke kleurenprintkwaliteit 
• Accurate kleuren, precieze reproductie van

afbeeldingen en scherpe, zwarte tekst – telkens als 
u print. De kunstmatig geproduceerde toner en HP’s
intelligente printtechnologie* leveren betrouwbare,
consistente resultaten en betrouwbare prestaties 
tijdens de gehele gebruiksduur van de cartridge.

De betrouwbare werking bespaart tijd en verhoogt
de productiviteit
• Bespaar tijd met all-in-one HP Color LaserJet supplies.

HP’s intelligente printtechnologie* stuurt voortdurend
automatisch bij om een optimale printkwaliteit 
en betrouwbaarheid te waarborgen. Minimale
gebruikersinterventie bespaart tijd, verhoogt de
productiviteit en reduceert de totale printkosten.

Eenvoudig te installeren en te onderhouden
• Probleemloos printen met weinig onderhoud. HP’s

intelligente technologie* in de HP printcartridges en
de printer maakt HP supplies gemakkelijk te installeren
en te onderhouden. U wordt gewaarschuwd als de
inkt in een cartridge bijna op is.

Doelgroep
• Ideaal voor creatieve gebruikers en werkgroepen die

HP Color LaserJet printers gebruiken voor het maken
van handouts, presentaties, CAD, flyers en brochures,
en daarom behoefte hebben aan betaalbare, hoog-
waardige en krachtige A3-kleurenmogelijkheden.

Altijd de beste resultaten met uw HP printsysteem. HP’s
intelligente technologie* en de kunstmatig geproduceerde
toner in HP Color LaserJet printcartridges zorgen samen
met de printer voor accurate, consistente kleuren en
betrouwbare, kosteneffectieve prestaties.

* Met originele HP supplies zijn alle HP printfuncties en kenmerken beschikbaar.



Meer informatie over HP supplies is beschikbaar op de
HP website: www.hp.nl
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HP Color LaserJet smart printcartridges 
voor de 5500/5550 printer serie

Verbeterd elektrofotografisch procédé
HP’s intelligente printtechnologie waarborgt consistente resultaten van hoge kwaliteit door een verbeterd elektrofotografisch procédé dat de
omgevingscondities zoals temperatuur en luchtvochtigheid detecteert. Klanten hoeven de printinstellingen niet te wijzigen omdat het elektro-
fotografisch voltage van de printcartridges automatisch wordt aangepast om consistent uitstekende printresultaten te leveren – zelfs onder
extreme klimaatcondities.

Intelligente printfuncties zijn beschikbaar met Verbeteringen in print- en weergavekwaliteit
de HP Color LaserJet smart printcartridges EP-aanpassingen
voor de 5500/5550 printer serie Cartridge hoeft niet geschud te worden

Suppliesstatusinformatie Gebruiksgemak
Supplies bijna op Cartridge hoeft niet geschud te worden
Supplies op Locatie/installatiezekerheid
Suppliesniveaumeter (suppliesstatuspagina) Voorrang voor individuele printopdrachten
Geschat aantal resterende pagina’s
Suppliesniveaumeters op bedieningspaneel Cartridgeverbruiksgegevens
Melding bij gebruik van niet-HP supplies Aantal geprinte pagina’s

Aantal verwerkte printopdrachten
Configureerbare e-mail waarschuwingen
Supplieswaarschuwing – bijna op
Supplieswaarschuwing – op

Productspecificaties

Bestelnr.

C9730A

C9731A

C9732A

C9733A

Omschrijving

HP Color LaserJet smart printcartridge, zwart

HP Color LaserJet smart printcartridge, cyaan

HP Color LaserJet smart printcartridge, geel

HP Color LaserJet smart printcartridge, magenta

UPC-code

0 88698-44540 2

0 88698-44541 9

0 88698-44542 6

0 88698-44543 3

Afmetingen (b x d x h)

500 x 160 x 265 mm

500 x 160 x 265 mm

500 x 160 x 265 mm

500 x 160 x 265 mm

Gewicht (met verpakking)

2900 gr

2900 gr

2900 gr

2900 gr

Opbrengst (ca. 5% dekking)

13.000 

12.000 

12.000 

12.000 


