
• rask og kostnadseffektiv utskrift i svart/hvitt

• utskrifter med profesjonell kvalitet

• rask og rimelig fargeutskrift

• hp tonerkassetter med ultraprecise-teknologi

• hp tonergauge-teknologi 

• intet behov for separat svart/hvitt-skriver for
alminnelig utskrift på kontoret

• dokumenter i trykkerikvalitet kan skrives ut
internt, for rask respons og kort behandlingstid

• hever dokumentenes kommunikasjon og verdi

• mer ensartet utskrift, jevnt gradert gråskala
og ingen strekdannelser

• fjerner usikkerheten fra rekvisitabestilling,
og produserer optimale utskrifter

funksjoner fordeler

designet for bedre ytelse
Den nye HP Color LaserJet 8550-familien av nettverksskrivere i A3-format er designet for å bruke de
samme HP rekvisita som skriverne i HP Color LaserJet 8500-serien. Utvalget omfatter fire separate
tonerkassetter for høyere utskriftskvalitet (svart, cyan, magenta og gul) og tre utstyrssett (trommel,
overføring og varmeelement). I likhet med alt annet HP rekvisita er utstyret optimert for å virke sammen
med skriveren og produsere utskrifter som alltid er nøyaktig til minste detalj gjenom hele skriverens
levetid. Det gjennomsnittlige antallet sider som kan skrives med 5% dekning er 8500 for fargekassettene,
og 75.000 firefargers sider for overføringssettet.

kreativ fargeutskrift for ethvert behov
Ved hjelp av originale HP rekvisita som er designet sammen for å sikre optimal kvalitet og
førsteklasses resultater tilbyr den nye HP Color LaserJet 8550-familien hurtig utskrift i farger og svart-
hvitt, i formater opp til A3, for å dekke alle forretningsmessige behov. Dette gjør kreativ fargeutskrift
tilgjengelig for enhver, fra prosjektgrupper i større organisasjoner til designere og DAK/DAP-brukere.
De varige HP tonerkassettene og prisgunstige HP-Papir gjør det både billig å praktisk å produsere
mindre opplag av fargepublikasjoner internt. 
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produktspesifikasjoner 

art.nr. beskrivelse mål (l x b x d) vekt strekkoder 
C4149A hp tonerkassett, svart 511 x 184 x 245 mm 2420 g 0 88698 22904 0

C4150A hp tonerkassett, cyan 544 x 162 x 215 mm 1750 g 0 88698 22905 7

C4151A hp tonerkassett, magenta 544 x 162 x 215 mm 1750 g 0 88698 22906 4

C4152A hp tonerkassett, gul 544 x 162 x 215 mm 1750 g 0 88698 22907 1

C4153A hp trommelsett 507 x 196 x 345 mm 3120 g 0 88698 22908 8

C4154A hp overføringssett 556 x 326 x 517 mm 9300 g 0 88698 22909 5

C4156A hp varmeelement, 220 volt 579 x 254 x 267 mm 5400 g 0 88698 22911 8

C2936A hp color LaserJet-transparentfilm, 310 x 219 x 19 mm 680 g 0 88698 04268 7
A4-format (eske med 50)

C4179B hp color LaserJet soft gloss-papir, 225 x 25 x 289 mm 1570 g 0 88698 23505 8
A4-format (200 arkris)

kostnadseffektiv fargeutskrift internt
Optimerte tonerkassetter for den nye
HP Color LaserJet 8550-familien virker
sammen med settene for å gi klassens beste
fargeutskrift. De avanserte egenskapene ved
HP 8550-familien omfatter alternativer for
stabling, stifting og hefteutskrift, direkte PDF-
utskrift, automatisk Pantone-fargekalibrering og
presseemuleringer, som gjør det mulig å hånd-
tere internt prosjekter som tidligere ble satt
bort: fargebrosjyrer i små opplag, nyhetsbrev,
plakater og presentasjoner i formater opp til A3.

fremragende fargebilder
HP Color LaserJet 8550-familien, HP tonerkassetter
og HP-papir spiller sammen på en måte som
gir fremragende fargebilder, slående grafikk
og knivskarp svart tekst. Resultatene vil glede

den aller mest kresne profesjonisten i huset, så
vel som den alminnelige forretningsbrukeren
som bruker stadig mer krevende fargebilder
og grafikk med materiell hentet inn fra
nettsteder, skannere og digitale kameraer.

prisgunstig papir
• HP Color LaserJet Soft Gloss-papir gir

kommersiell trykkerikvalitet til hjemmelaget
pris, og sørger for profesjonelt utseende
datablad, brosjyrer, nyhetsbrev og andre
typer materiell som lages i små opplag på
kort varsel.

• HP Color LaserJet-transparentfilm gir lyse,
friske og fargesterke resultater for bruk i
profesjonelle presentasjoner med fargebilder
og detaljert grafikk.
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hvordan blir fargeutskrift billigere med den nye
hp color LaserJet 8550-familien?
I likhet med skriverne i HP Color LaserJet 8500-serien, bruker de
nye skriverne i HP Color LaserJet 8550-familien færre typer HP
rekvisita enn tidligere modeller (syv i stedet for elleve) hvilket gir
lavere kostnad per trykt side. I gjennomsnitt vil en fargetoner-
kassett holde til 8500 sider, mens trommelsett, overføringssett og
varmeelement vil vare i opp til henholdsvis 12.500, 75.000 og
100.000 sider med firefargers utskrift og 5% dekning. I tillegg
kan tonertilstanden som måles av HP TonerGauge teknologien
overvåkes fra skriverens frontpanel, for å eliminere kostnads-
drivende nedetid og sikre effektiv bestilling av HP rekvisita.

tabell over ytelse

art.nr. beskrivelse hp-spesifikasjon (ca. 5% dekning)
C4149A hp svart tonerkassett 17.000 sider

C4150A hp cyan tonerkassett 8.500 sider

C4151A hp magenta tonerkassett 8.500 sider

C4152A hp gul tonerkassett 8.500 sider

C4153A hp trommelsett 50.000 bare svart eller 12.500 firefargers sider

C4154A hp overføringssett 150.000 bare svart eller 75.000 firefargers sider

C4156A hp varmeelement, 220 volt 100.000 sider (svart eller farger)

kan rekvisita for hp color LaserJet brukes om hverandre?
HP Color LaserJet-transparentfilm fungerer med alle HP Color
LaserJet-skrivere. HP Color LaserJet Soft Gloss-papir er designet
for skriverne HP Color LaserJet 8500/8550, og er ikke beregnet
for bruk med skriverne HP Color LaserJet eller Color LaserJet 5/5M.
Eldre produkter som HP Premium glanset papir for HP Color
LaserJet 5/5M vil ikke fungere med de nye HP Color LaserJet 8500/
8550-skriverne. HP tonerkasetter og utskiftningssett passer bare
til skriverne de er beregnet for.

må jeg bruke originalt hp-merket papir med HP color LaserJet-
skriveren?
HP Color LaserJet-skrivere, tonerkassetter og media er designet
for å gi optimale resultater når de brukes sammen. HP-papir er
testet og produsert for å yte maskinutstyret full rettferdighet, og
for å føres jevnt gjennom skriveren uten papirstopp eller utflyting.

vanlig forekommende spørsmål



Dette dokumentet ble laget på grunnlag av nylig foretatt intern HP-testing der det ble brukt dokumentert industristandard og HP-utviklede
metoder. Selv om spesifikasjoner kan endres, er alt innen rimelighetens grenser gjort for å sikre at informasjonen i dette dokumentet er

rettferdig, faktabasert og komplett. Analysen som presenteres her reflekterer HPs meninger. 

Teknisk dokumentasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel. 
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