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hp color LaserJet 8550 printertilbehør
udviklet til forbedret ydelse
Den nye HP Color LaserJet 8550 familie af A3-netværksprintere er udviklet til at anvende samme
HP Tilbehør som HP Color LaserJet 8500 serie printerne. Det drejer sig om fire separate patroner
med mikrofin toner (sort, cyan, magenta og gul) og tre bekvemme kits (tromle, overførsel og fuser).
Som alt andet HP Tilbehør er de optimeret til netop disse printere, så disse kan fremstille klare,
skarpe udskrifter i hele deres effektive levetid. Det gennemsnitlige antal sider ved 5% dækning
er 8.500 for farvepatroner og 75.000 4-farvesider for transferkittet (overførselskit).

kreativ farveudskrift til ethvert forretningsbehov
I og med at de anvender HP Tilbehør, som er udviklet til at sikre optimal kvalitet og resultater, giver
de nye HP Color LaserJet 8550 printere hurtig udskrift af formater op til A3, stor kapacitet for såvel
farve og sort/hvid – så alle kontorets udskriftsopgaver kan klares. Denne kreative farveudskrift er
tilgængelig for alle, fra arbejdsgrupper i store organisationer til professionelle designere og CAD-/
CAM-brugere. Højtydende HP Tonerpatroner og billige HP Medier gør det økonomisk og praktisk
muligt selv at fremstille små oplag af tryksager.

egenskaber

fordele

• hurtig og økonomisk sort/hvid udskrift

• der er ikke brug for en særskilt sort/hvid
printer til de almindelige kontorudskrifter

• laserprint af professionel kvalitet

• dokumenter fremstilles internt med samme
kvalitet som ved produktion hos en printshop
eller et trykkeri – men meget hurtigere

• hurtig og prismæssigt overkommelig
farveudskrift

• forbedrer dokumenters kommunikationsværdi

• hp tonerpatroner med ultraprecise-teknologi

• ensartet kvalitet, rene halvtoner uden banding

• hp tonergauge-teknologi

• brugerne slipper for at spekulere over hvilke
forbrugsvarer, der skal købes for at opnå
optimale resultater

hp color LaserJet 8550 printertilbehør

økonomisk in-house farveudskrift
Forbedrede tonerpatroner til den nye
HP Color LaserJet 8550 familie anvender kits,
der giver klassens bedste farveudskrift. Blandt
HP Color LaserJet 8550 familiens avancerede
funktioner kan nævnes stabler, hæfteenhed,
udstyr til fremstilling af færdige hæfter, direkte
PDF-udskrift, automatisk Pantone-farvekalibrering
og trykemulering – som gør det muligt at
håndtere opgaver, som man tidligere måtte
sende ud i byen. Det kan f.eks. være mindre
oplag af brochurer, nyhedsbreve, plakater og
præsentationer i formater op til A3.
flotte farvebilleder
HP Color LaserJet 8550 familien, HP Tonerpatroner
og HP Medier giver tilsammen fremragende
farvebilleder, levende grafik og skarp, sort
tekst. Resultaterne vil tilfredsstille firmaets mest

krævende kreative medarbejdere – for slet ikke
at tale om alle de medarbejdere, der gerne vil
til at bruge farver til præsentationer og rapporter,
hvor de kan bruge billeder fra Internet, scannere
og digitalkameraer.
billige medier
• HP Color LaserJet Soft Gloss Paper (glittet
papir) giver kommerciel udskriftskvalitet til
'in-house'-pris, så man nu kan opnå et
professionelt look for alle datablade,
brochurer, nyhedsbreve og andre
dokumenter, der skal fremstilles efter behov
og i små oplag (on-demand).
• HP Color LaserJet Transparency Film
(transparenter) giver lyse, klare og farverige
resultater til professionelle præsentationer
med udstrakt brug af farver og detaljeret
grafik.

produktspecifikationer
p/n

beskrivelse

mål (l x b x d)

vægt

UPC-koder

C4149A

hp black toner cartridge (sort tonerpatron)

511 x 184 x 245 mm

2420 g

0 88698 22904 0

C4150A

hp cyan toner cartridge (cyan tonerpatron)

544 x 162 x 215 mm

1750 g

0 88698 22905 7

hp magenta toner cartridge
(magenta tonerpatron)

544 x 162 x 215 mm

1750 g

0 88698 22906 4

C4152A

hp yellow toner cartridge (gul tonerpatron)

544 x 162 x 215 mm

1750 g

0 88698 22907 1

C4153A

hp drum kit (tromlekit)

507 x 196 x 345 mm

3120 g

0 88698 22908 8

C4154A

hp transfer kit (overførselskit)

556 x 326 x 517 mm

9300 g

0 88698 22909 5

C4156A

hp fuser kit (fuserkit), 220 volt

579 x 254 x 267 mm

5400 g

0 88698 22911 8

C2936A

hp color LaserJet transparency film
(farvetransparenter) 50 A4-ark

310 x 219 x 19 mm

680 g

0 88698 04268 7

C4179B

hp color LaserJet soft gloss paper
(glittet papir) 200 A4-ark

225 x 25 x 289 mm

1570 g

0 88698 23505 8

udbytteplan
p/n

beskrivelse

hp specification (approx 5% coverage)

C4149A

hp black toner cartridge (sort tonerpatron)

17.000 sider

C4150A

hp cyan toner cartridge (cyan tonerpatron)

8.500 sider

C4151A

hp magenta toner cartridge (magenta tonerpatron)

8.500 sider

C4152A

hp yellow toner cartridge (gul tonerpatron)

8.500 sider

C4153A

hp drum kit (tromlekit)

50.000 sort/hvide eller 12.500 4-farvesider

C4154A

hp transfer kit (overførselskit)

150.000 sort/hvide eller 75.000 4-farvesider

C4156A

hp fuser kit (fuserkit), 220 volt

100.000 sider (sort/hvide eller farve)

ofte stillede spørgsmål
hvordan gør de nye HP Color LaserJet 8550 printere
farveudskrifter billigere?
Som for HP Color LaserJet 8500 arbejder de nye
HP Color LaserJet 8550 med færre (syv mod tidligere elleve)
forbrugsvarer, som har længere levetid – hvilket direkte fører til
en lavere sidepris. En farvepatron holder til 8.500 sider, mens
tromle-, overførsels- og fuserkits hver holder til 12.500, 75.000
og 100.000 siders firefarveudskrifter, alle ved 5% dækning.
Dertil kommer HP TonerGauge-teknologi, så man kan overvåge
tonerstanden fra printerens frontpanel, så man undgår kostbar
nedetid og altid kan have tilstrækkelig med tonerpatroner
liggende.

kan de samme forbrugsstoffer bruges til de forskellige
HP Color LaserJet printere?
HP Color LaserJet Transparency Film (transparenter) kan anvendes
i enhver HP Color LaserJet printer. HP Color LaserJet Soft Gloss
Paper (glittet papir) er udviklet til HP Color LaserJet 8500/8550
printere og er ikke beregnet til HP Color LaserJet og
Color LaserJet 5/5M printere. Tidligere produkter, som f.eks.
HP Color LaserJet 5/5M Premium Glossy Paper (blankt papir),
kan ikke anvendes sammen med HP Color LaserJet 8500/8550
printere. HP tonerpatroner og kits kan ikke bruges på tværs
af produktfamilierne.
skal jeg anvende HP-mærkede medier i min HP Color LaserJet
printer?
HP Color LaserJet printere, patroner og medier giver kun optimale
resultater, når de anvendes sammen. HP Medier er testet og
fremstillet til at leve op til de højeste kundeforventninger, og de
er udviklet til at blive fremført uden problemer, så de hverken
sætter sig fast i printeren eller giver risiko for udflydning

hp color LaserJet 8850 printertilbehør
hp C4149A

hp C4150A

hp C4151A

black toner cartridge
(sort tonerpatron)

(cyan tonerpatron)

(magenta tonerpatron)

hp C4152A

hp C4153A

hp C4154A

(gul tonerpatron)

drum kit (tromlekit)

(overførselskit)

hp C4156A

hp C2936A

hp C4179A

fuserkit, 220 volt

color LaserJet transparenter

color LaserJet glittet papir
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