
• rychlý a cenov� výhodný pouze černý tisk

• výstup profesionální kvality

• rychlý a cenov� dostupný barevný tisk

• tonerové kazety hp s technologií ultraprecise

• technologie m��ení toneru hp 

• není nutné kupovat samostatnou
monochromatickou tiskárnu pro b�žný
kancelá�ský tisk

• dokumenty v kvalit� tiskových st�edisek vytišt�né
vlastními prost�edky pro rychlejší reakci na
okamžitou poptávku a rychlejší obrat tiskovin

• zlepšuje komunikační schopnosti dokument� i
jejich užitnou hodnotu

• konzistentn�jší výstup, hladší odstíny šedé,
žádné proužky

• odstra�uje metodu pokus� a omyl� p�i
objednávání spot�ebního materiálu, vytvá�í
optimální výstup 

charakteristiky p�ínosy

navrženo pro lepší výkon
Nová �ada sí�ových tiskáren HP Color LaserJet 8550 formátu A3 je navržena tak, aby používala
stejný spot�ební materiál HP jako tiskárny �ady HP Color LaserJet 8500. Do produktové �ady pat�í
čty�i samostatné tonerové kazety navržené pro lepší kvalitu tisku (černá, azurová, purpurová a žlutá)
a t�i soupravy (souprava bubnu, p�enášecí souprava a souprava pícky). Stejn� jako všechny ostatní
spot�ební materiály HP i tyto produkty jsou optimalizovány tak, aby pracovaly s tiskárnami a umož�ovaly
jim vytvá�et čisté a ostré výsledky po celou dobu životnosti. Pr�m�rný počet stran vytišt�ných s 5%
pokrytím je 8 500 pro barevné kazety a 75 000 čty�barevných stránek pro p�enášecí soupravu.

kreativní barevný tisk pro každou pot�ebu
Tiskárny nové �ady HP Color LaserJet 8550 používají originální spot�ební materiály HP navržené tak,
aby společn� zajiš�ovaly optimální kvalitu a výsledky, a nabízejí díky tomu rychlý velkoobjemový
barevný a monochromatický tisk formátu A3, který uspokojí veškeré podnikové pot�eby. Tento
kreativní barevný tisk je k dispozici pro každého, od pracovních skupin ve velkých organizacích po
profesionální návrhá�e a uživatele CAD/CAM. P�i vysoké výt�žnosti tonerových kazet HP a nízké cen�
médií HP je vlastní malosériový tisk cenov� dostupnou a praktickou variantou.
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technické údaje výrobku

p/č popis rozm�ry (v x š x h) hmotnost kódy UPC
C4149A cerná tonerová kazeta hp 511 x 184 x 245 mm 2 420 g 0 88698 22904 0

C4150A azurová tonerová kazeta hp 544 x 162 x 215 mm 1 750 g 0 88698 22905 7

C4151A purpurová tonerová kazeta hp 544 x 162 x 215 mm 1 750 g 0 88698 22906 4

C4152A žlutá tonerová kazeta hp 544 x 162 x 215 mm 1 750 g 0 88698 22907 1

C4153A souprava bubnu hp 507 x 196 x 345 mm 3 120 g 0 88698 22908 8

C4154A p�enášecí souprava hp 556 x 326 x 517 mm 9 300 g 0 88698 22909 5

C4156A souprava pícky hp, 220 V 579 x 254 x 267 mm 5 400 g 0 88698 22911 8

C2936A transparentní film hp color LaserJet 310 x 219 x 19 mm 680 g 0 88698 04268 7
transparency film, A4 (50 list�)

C4179B m�kký lesklý papír hp color LaserJet 225 x 25 x 289 mm 1 570 g 0 88698 23505 8
soft gloss paper, A4 (200 list�)

cenov� výhodný barevný tisk vlastními prost�edky
Zdokonalené tonerové kazety určené pro
novou �adu tiskáren HP Color LaserJet 8550
spolupracují s tiskovými soupravami tak, aby
poskytovaly nejlepší barevný tisk ve své t�íd�.
Pokrokové funkce tiskáren �ady HP 8550 zahrnují
volitelné dopl�ky pro t�íd�ní, sešívání a kom-
pletaci brožur, p�ímý tisk PDF, automatickou
kalibraci barev Pantone a emulace tiska�ských
stroj�. Díky tomu je možné zvládat vlastními
silami i projekty, které d�íve musely být zadá-
vány externím poskytovatel�m tiskových služeb,
nap�. malé série barevných brožur, bulletiny,
plakáty a prezentace ve formátech až A3.

skv�lé barevné obrazy
Tiskárny �ady HP Color LaserJet 8550, tonerové
kazety a média HP vzájemn� spolupracují tak,
aby poskytovaly skv�lé barevné obrazy, živou

grafiku a ostrý černý text. Výsledky uspokojí
nejnáročn�jší profesionály v podniku a stejn�
tak i uživatele hledající zp�sob, jak zvládnout
náročn�jší projekty obsahující grafiku a
obrázky importované z webu, získané
skenováním nebo z digitálních fotoaparát�.

levná média
• M�kký lesklý papír HP Color LaserJet Soft

Gloss Paper p�ináší komerční kvalitu tisku za
interní cenu a dodává profesionální vzhled
a p�sobivost specifikacím, brožurám,
bulletin�m a dalším malosériovým tisk�m
zhotovovaným podle okamžitých pot�eb.

• Transparentní fólie HP Color LaserJet
Transparency Film umož�uje vytvá�et jasné
a ostré barevné tisky pro profesionální
prezentace obsahující barevné obrázky a
p�esnou grafiku.
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jakým zp�sobem zajiš�ují tiskárny �ady hp color LaserJet 8550
cenovou dostupnost barevného tisku?
Stejn� jako tiskárny �ady HP Color LaserJet 8500 i nová �ada
sí�ových tiskáren HP Color LaserJet 8550 je navržena tak, aby
používala mén� položek spot�ebního materiálu HP než
p�edchozí modely (sedm namísto jedenácti) a p�ispívala tak ke
snížení náklad� na tisk jedné stránky. V pr�m�ru vytiskne
barevná kazeta 8500 stran, zatímco buben vydrží p�i
čty�barevném tisku 12 500 stran, p�enášecí souprava 75 000
stran a souprava pícky 100 000 stran, vše p�i 5% pokrytí. Navíc
hladiny toneru stanovené technologií m��ení toneru mohou být
monitorovány na p�edním panelu tiskárny. Tím jsou eliminovány
nežádoucí prostoje p�i nečekaném vypot�ebování toneru a je
zajišt�no efektivn�jší objednávání spot�ebního materiálu.

tabulka využitelnosti

p/č popis specifikace hp (p�ibl. 5% pokrytí)
C4149A černá tonerová kazeta hp 17 000 stran

C4150A azurová tonerová kazeta hp 8 500 stran

C4151A purpurová tonerová kazeta hp 8 500 stran

C4152A žlutá tonerová kazeta hp 8 500 stran

C4153A souprava bubnu hp 50 000 stran p�i pouze černém tisku nebo 12 500 stran p�i čty�barevném tisku

C4154A p�enášecí souprava hp 150 000 stran p�i pouze černém tisku nebo 75 000 stran p�i čty�barevném tisku

C4156A souprava fixační jednotky hp 100 000 stran (černý nebo barevný tisk)

jsou spot�ební materiály hp color LaserJet zam�nitelné?
Transparentní film HP Color LaserJet Transparency Film bude
pracovat se všemi tiskárnami HP Color LaserJet. M�kký lesklý
papír HP Color LaserJet Soft Gloss Paper je navržen pro tiskárny
HP Color LaserJet 8500/8550 a není určen pro použití v
tiskárnách HP Color LaserJet a Color LaserJet 5/5M. D�ív�jší
produkty, jako je lesklý papír HP Color LaserJet 5/5M Premium
Glossy Paper, nebudou pracovat s tiskárnami HP Color LaserJet 8500/
8550. Tiskové kazety HP a tiskové soupravy nejsou zam�nitelné.

musím používat značková média hp v tiskárn� hp color LaserJet?
Tiskárny, kazety a média HP Color LaserJet jsou navrženy tak,
aby vytvá�ely optimální výsledky, jestliže pracují společn�.
Média HP jsou testována a konstruována tak, aby uspokojovala
nejvyšší očekávání a jsou navržena tak, aby hladce spolupra-
covala s tiskárnou bez zachytávání nebo rozpíjení.

časté otázky



Tento dokument byl vytvo�en a základ� interního testování společnosti HP podle zdokumentovaných oborových standard� a společnost HP
vyvinula p�íslušné metody testování. Zm�na technických údaj� je vyhrazena, ovšem byla vyvinuta maximální snaha, aby informace v tomto

dokumentu byly odpovídající, skutečné a úplné. Zde uvedené analýzy se považují za názor společnosti HP. 

Zm�na technických údaj� v tomto dokumentu vyhrazena.
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