smart
print

forbrugsvarer til hp color LaserJet 4550 printer
sætter nye standarder for printydelse
HP color LaserJet 4550 printsystemet sætter nye standarder for kontorets sort/hvid og farveudskrift. HP smart
printing-teknologien, der er indbygget i printerne, sørger for konstant overvågning og kommunikerer information
om forbrug til brugere og netværksadministratorer, så alle oplever problemfri udskrift og vedligeholdelse. Printerne
arbejder med fire separate printpatroner med mikrofin toner (sort, cyan, magenta og gul) og tre bekvemme kits
(tromle, overførsel og fuser) samt et bredt spektrum af kompatible medier. HP tilbehør og medier er optimeret til at
fungere med disse printere, så man kan opnå klar og skarp udskrift i hele produktets levetid. Kapaciteten ved 5%
dækning rækker fra 6000 sider for farvepatroner til 50.000 4-farvesider for overførselskittet.
mere effektiv kommunikation
Med originale HP forbrugsvarer bliver de nye HP color LaserJet 4550 serie printere nogle af de mest effektive
kommunikationsværktøjer, der findes. HP 4550 printsystemer er nemme at installere, anvende og supportere; de
sætter de mest krævende arbejdsgrupper i stand til at fremstille dokumenter af høj professionel kvalitet – uanset
om det er i farver eller sort/hvid. Muligheden for at fremstille den type dokumentation internt forbedrer kommunikationen
og gør det nemmere at sælge gruppens ideer. HP forbrugsvarer med stort udbytte og lav pris. Med HP medier
kan man hurtigt fremstille de relativt små oplag af brochurer, direct mails osv, der indgår i hverdagen – med en kort
beslutningsgang og en lavere pris end hvis materialet skulle fremstilles ude i byen.

egenskaber
• ægte farvereproduktion med dybe og levende farver
• økonomiske medier gør det muligt at opnå maksimal udnyttelse af
farver i såvel hverdagens dokumenter som i projekter med høj status
• printere, forbrugssvarer og medier er udviklet til at passe til hinanden,
så man opnår perfekte resultater hver gang

fordele
• strålende, konsistent og kontrollerbar
farveudskrift, som altid skaber et
professionelt indtryk

•

smarte forbrugsvarer overvåger sig selv og giver besked om status,
så man kan arbejde med proaktiv administration af sine printere
ny sensor for tonerbeholdning sikrer større nøjagtighed og
kontinuerlig overvågning af tonerniveauer
farveprint for en overkommelig pris til de mest krævende og
avancerede brugere
markedets laveste cost-of-ownership
ingen ekstra omkostninger ved sort/hvid udskrift i forhold til brug
af en monokrom printer

•

høj kvalitet og driftsikkerhed; designet efter
hp’s strenge kvalitetsstandarder
gratis kundesupport i hele garantiperioden
udviklet som en integreret del af hp color LaserJet 4550 printsystemet

•

varig investeringsbeskyttelse

nemt genbrugsprogram for hp tilbehør via hp supplies retur- og
genbrugsprogram*

•

passer på miljøet

•
•
•
•

•
•
•
•

•

lavt cost-of-ownership giver flere
virksomheder mulighed for at få
hurtig farveudskrift af høj kvalitet
hp smart printertilbehør arbejder
sammen med hp printere og er
med til at holde kontoret kørende

*For mere information om genbrug henvises til FAQ-afsnittet på HP supplies website: www.hp-go-supplies.com eller din HP konsulent

forbrugsvarer til hp
med smart print har du styringen

billige medier giver strålende farveydelse

HP’s nye smarte printerforbrugsvarer over-

til rimelig pris

våger og kommunikerer løbende status for
forbrugsvarer, så brugerne kan planlægge

•

HP LaserJet Soft Gloss Paper (blankt

i god tid. HP smart printerforbrugsvarer

papir) sikrer kommerciel printkvalitet til

arbejder sammen med printerne og kan

en pris, der er til at overkomme, og

sende alarmer til udvalgte modtagere via

man kan anvende papiret til datablade,

e-mail i tide inden der skal anskaffes toner,

brochurer, nyhedsbreve, tilbud og andre

papir eller forbrugsvarer med lang levetid

on demand-opgaver, der skal fremstilles

(tromle, overførselskit eller fikseringskit). Disse

i små oplag.

alarmer kan videresendes til en mobiltelefon
eller en pager. En genbestillingsassistance

HP color LaserJet Transparencies
(transparenter) giver klare, rene og

information om, hvilke forbrugsvarer der

farverige resultater til præsentationer af

skal bestilles – med komplet information

høj professionel kvalitet, hvor billeder

inklusive HP produktnumre. Hotlinks til det

og grafer står krystalklart.

website, hvor man genbestiller forbrugsvarer,
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•

sender e-mails til udvalgte modtagere med

vil være klar fra efteråret 2001. Al information
om forbrugsvarer kan fås direkte ved printeren
eller fra en arbejdsstations printerdriver eller
enhver webbrowser med information om
printermodel, placering og URL for printerens
indlejrede webserver.
du kan håndtere krævende
prestigeopgaver i huset
HP’s smarte printpatroner og kits arbejder
sammen med printere og sikrer derved den
bedst mulige printkvalitet. Blandt HP color
LaserJet 4550 familiens avancerede egenskaber er ægte 600 x 600 dpi output med
HP Imageret 2400 opløsningsforbedring,
der sikrer farvedokumenter af høj kvalitet.
Med automatisk farvekalibrering og sRGBfarvematching slipper man for tidsrøvende
eksperimenter og fejltryk. Systemets hurtigere
processor, 5 GB harddisk (tilbehør) og høje
udskriftskvalitet gør det muligt for organisationen selv at håndtere opgaver, som det
tidligere var nødvendigt at sende i byen.
Med HP fast infrared-tilbehør kan man give
mobile brugere adgang til at udskrive fra
bærbare computere, håndholdte enheder,
digitalkameraer og mobiltelefoner uden at
der skal etableres fysisk kontakt til printeren.

color LaserJet 4550 printer
produktspecifikationer
p/n

beskrivelse

UPC-kode

mål (l x b x d)

vægt

C4191A

hp LaserJet print cartridge, black (sort printpatron)

0 88698 22912 5

596 x 422 x 157 mm

0,496 kg

C4192A

hp LaserJet print cartridge, cyan (cyan tonerpatron)

0 88698 22913 2

596 x 422 x 157 mm

0,416 kg

C4193A

hp LaserJet print cartridge, magenta (magenta tonerpatron)

0 88698 22914 9

596 x 422 x 157 mm

0,416 kg

C4194A

hp LaserJet print cartridge, yellow (gul tonerpatron)

0 88698 22915 6

596 x 422 x 157 mm

0,416 kg

C4195A

hp drum kit (tromlekit)*

0 88698 22916 3

489 x 407 x 286 mm

0,552 kg

C4196A

hp transfer kit (overførselskit)

0 88698 22917 0

–

–

C4197A

hp fuser kit (110 volt fuserkit)

0 88698 22918 7

–

–

C4198A

hp fuser Kit (220 volt fuserkit)

0 88698 22919 4

–

–

C2936A

hp color LaserJet transparencies (transparenter),

0 88698 04268 7

305 x 217 x 16 mm

0,674 kg

0 88698 23505 8

306,2 x 218,8 x 24,9 mm

1,49 kg

50 A4-ark
C4179B

hp LaserJet soft gloss paper (blankt papir),
200 A4-ark

ofte stillede spørgsmål

skal jeg anvende hp-branded medier i min hp color LaserJet printer?
HP color LaserJet printere, printpatroner og medier giver kun optimale

på hvilken måde gør det nye hp color LaserJet 4550 printsystem

resultater, når de anvendes sammen. HP’s medier er testet og udviklet

farveprint billigere?

til at imødekomme de strengeste brugerkrav og til at fungere problemfrit

Det nye HP Color LaserJet 4550 printsystem anvender printpatroner med

i printeren uden papirstop og uden at farverne slår gennem papiret.

stor kapacitet og mikrofin toner, som tilsammen sørger for, at løsningen
er økonomisk, uanset hvilke opgaver man arbejder med. Den sorte
printpatron har en kapacitet på ca. 9000 sider, mens de cyan, magenta
og gule printpatroner holder til 6000 sider – ved 5% dækning.
kan hp color LaserJet forbrugsvarer anvendes til forskellige modeller?
HP Color LaserJet Transparencies (farvetransparenter) kan anvendes
i enhver HP color LaserJet printer. HP LaserJet Soft Gloss Paper (blankt
papir) kan derimod kun anvendes i de nye HP Color LaserJet 4550
og HP Color LaserJet 4500 serie printere. Det er ikke beregnet til brug
i HP Color LaserJet 5/5m og HP color LaserJet printere. Tidligere
produkter som HP Color LaserJet 5/5m Premium Glossy Paper
(blankt papir) kan ikke anvendes med de nye HP Color LaserJet
4550 og HP Color LaserJet 4500 serie printere. HP printpatroner
og kits kan ikke anvendes mellem forskellige modeller, og HP kan
ikke love, at forbrugsvarer fra andre leverandører end HP vil give
gode resultater.

forbrugsvarer til hp color LaserJet 4550 printer

oversigt over patroners kapacitet
p/n

beskrivelse

hp specifikation (ca. 5% dækning)

C4191A
C4192A
C4193A
C4194A
C4195A

hp
hp
hp
hp
hp

9000 sider
6000 sider
6000 sider
6000 sider
25.000 sorte eller
6250 4 -farvesider

C4196A

hp transfer kit (overførselskit)

100.000 sorte
eller 25.000 4 -farvesider

C4197A

hp fuser kit (110 volt fuserkit)

100.000 sorte
eller 50.000 4 -farvesider

C4198A

hp fuser kit (220 volt fuserkit)

100.000 sorte
eller 50.000 4 -farvesider

LaserJet print cartridge, black (sort printpatron)
LaserJet print cartridge, cyan (cyan tonerpatron)
LaserJet print cartridge, magenta (magenta tonerpatron)
LaserJet print cartridge, yellow (gul tonerpatron)
drum kit (tromlekit)*

*25.000 sorte eller 6250 4-farvesider; baseret på A4-job med enkelt- eller dobbeltsideudskrift. Det faktisk antal sider afhænger
af den enkelte kundes brugsmønster. Faktorer, som påvirker sidekapaciteten, omfatter fordelingen af farveudskrift og ren sort udskrift,
papirformat, typisk joblængde og -kompleksitet samt automatisk duplex (udskrift på begge sider af papiret).
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