
inteligentny
druk

materiały eksploatacyjne do drukarek hp color LaserJet 4550
nowy standard wydajno�ci druku
System druku HP Color LaserJet 4550 ustanawia nowe standardy kolorowego i monochromatycznego druku w biurze.
Technologia HP smart printing zastosowana w drukarkach i kasetach z tonerem zapewnia ci�głe monitorowanie
całego systemu. U�ytkownicy drukarek i administratorzy sieci s� na bie��co informowani o zu�yciu materiałów
eksploatacyjnych HP, co zapewnia płynn�, wydajn� prac�. Drukarki wykorzystuj� cztery oddzielne wkłady drukuj�ce
(czarny, bł�kitny, �ółty i purpurowy), trzy wygodne zestawy eksploatacyjne (b�ben �wiatłoczuły, zespół
przenosz�cy i grzałk� utrwalaj�c�) oraz wybór zgodnych no�ników. Materiały eksploatacyjne i no�niki HP s�
zoptymalizowane do współpracy z tymi drukarkami, dzi�ki czemu zapewniaj� czyste, wyra�ne wydruki od
pierwszej do ostatniej strony. Wydajno�ć materiałów eksploatacyjnych si�ga od 6.000 stron dla kaset z tonerem
barwnym (przy 5-procentowym pokryciu strony) do 50.000 kolorowych stron dla zespołu przenosz�cego.

skuteczna komunikacja
Oryginalne materiały eksploatacyjne HP współpracuj� z nowymi drukarkami HP Color LaserJet serii 4550,
stanowi�c razem jedne z najbardziej efektywnych narz�dzi do komunikacji, jakie mo�esz posiadać. System druku
HP Color LaserJet 4550 jest łatwy w instalacji, u�ytkowaniu i obsłudze. Pozwala nawet najbardziej wymagaj�cym
grupom roboczym drukować we własnym zakresie profesjonalne, kolorowe i czarno-białe dokumenty o du�ej sile
oddziaływania, usprawniaj�ce komunikacj� i pomagaj�ce przebić si� z nowymi pomysłami. Wydajne materiały
eksploatacyjne i ekonomiczne no�niki HP sprawiaj�, �e szybki druk kolorowy, wł�cznie z krótkimi seriami wydruków
komercyjnych i intensywnym drukiem na co dzie�, staje si� dost�pny dla ka�dego. 

charakterystyka 
• mocne, �ywe barwy, reprodukcja obrazu w pełnym kolorze
• ekonomiczne no�niki zapewniaj� maksymaln� sił� oddziaływania

nie tylko kolorowych wydruków wykonywanych na co dzie�, ale
równie� wa�nych dokumentów

• drukarki, materiały eksploatacyjne i no�niki �ci�le współpracuj�
ze sob�, zapewniaj�c doskonałe wydruki za ka�dym razem

• system hp smart printing zbiera i przekazuje informacje ułatwiaj�ce
zarz�dzanie drukarkami w sieci

• nowy czujnik poziomu toneru zapewnia precyzyjne, ci�głe �ledzenie
zu�ycia toneru

• ekonomiczny druk w kolorze dla najbardziej wymagaj�cych
u�ytkowników

• wyj�tkowo niski koszt eksploatacji
• druk w czerni bez ponoszenia wy�szych kosztów

• jako�ć i niezawodno�ć hp
• bezpłatne wsparcie klienta
• materiały eksploatacyjne zaprojektowane jako integralne elementy

systemu druku hp color LaserJet 4550

• program odbioru i recyklingu wkładów do drukarek laserowych hp*

korzy�ci 
• wspaniałe, powtarzalne

kolorowe wydruki, które buduj�
profesjonalny wizerunek

• niski całkowity koszt eksploatacji –
szybki druk kolorowy o wysokiej
jako�ci w zasi�gu finansowych
mo�liwo�ci

• inteligentne materiały eksploatacyjne
hp współpracuj� z drukarkami hp,
by zapewnić płynn�, wydajn�
prac� biura

• bezpieczna, opłacalna inwestycja

• dbało�ć o �rodowisko

*Skontaktuj si� z lokalnym przedstawicielem HP



system hp smart printing daje ci
pełn� kontrol�
Specjalne układy scalone w nowych mate-
riałach eksploatacyjnych HP monitoruj� na
bie��co poziom toneru i zu�ycie kompo-
nentów, ułatwiaj�c obsług� i zarz�dzanie
drukarkami. „Inteligentne” materiały eksplo-
atacyjne HP wymieniaj� informacje z
drukarkami, które wysyłaj� do wybranych
odbiorców komunikaty poczt� elektroniczn�,
gdy toner lub papier w drukarce s� bliskie
wyczerpaniu albo dobiega ko�ca okres
eksploatacji elementów wymiennych
drukarki (b�bna �wiatłoczułego, zespołu
przenosz�cego czy grzałki utrwalaj�cej).
Komunikaty te mog� być przekazywane do
telefonu komórkowego lub pagera. Mo�na
tak�e korzystać z automatycznej pomocy
w zamawianiu materiałów eksploatacyjnych
– wskazani odbiorcy otrzymuj� wiadomo�ć
poczt� elektroniczn� z list� potrzebnych
materiałów, ł�cznie z numerami
katalogowymi HP. Od jesieni 2001
dost�pne b�d� tak�e ł�cza do internetowej
witryny słu�acej do zamawiania materiałów
eksploatacyjnych HP. Wszystkie informacje
o materiałach eksploatacyjnych mo�na
uzyskać na panelu kontrolnym drukarki, a
tak�e zdalnie – przez sterownik drukarki
w komputerze lub dowoln� przegl�dark�
internetow�. Dost�pne s� tak�e informacje
o modelu drukarki, jej umiejscowieniu oraz
adresie URL zainstalowanego w niej serwera
stron www.

wymagaj�ce prace drukarskie we
własnym zakresie
„Inteligentne” wkłady drukuj�ce i zestawy
eksploatacyjne HP współpracuj� z drukark�,
by zapewnić optymalne rezultaty. Drukarki
HP Color LaserJet 4550 oferuj� rzeczywist�
rozdzielczo�ć 600 x 600 dpi oraz system
podwy�szania rozdzielczo�ci HP Imageret
2400, co pozwala drukować kolorowe
dokumenty o profesjonalnej jako�ci. Auto-
matyczna kalibracja koloru i dopasowywanie
kolorów w systemie sRGB zapewniaj� bardziej
przewidywalne wyniki. Wysoka jako�ć druku,

szybki procesor i opcjonalny dysk twardy o
pojemno�ci 5 GB pozwalaj� drukować we
własnym zakresie zaawansowane prace,
które poprzednio trzeba było niemałym
kosztem zlecać na zewn�trz. Ponadto
przystawka do druku w podczerwieni
umo�liwia bezprzewodowy druk wprost z
notebooków, komputerów kieszonkowych,
aparatów cyfrowych i telefonów komórkowych.

ekonomiczne no�niki do doskonałego
druku w kolorze

• Papier HP LaserJet Soft Gloss oferuje
jako�ć druku komercyjnego w ramach
firmy – bez dodatkowych kosztów
i wysiłku. Znakomity no�nik do druku
zestawie�, broszur, biuletynów i wszelkich
krótkich serii na �yczenie.

• Folia do prze�roczy HP Color LaserJet
zapewnia znakomite, wyra�ne wydruki
do prezentacji rzutnikowych nasyconych
kolorowymi obrazami i grafik� obfituj�c�
w szczegóły.
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materiały eksploatacyjne 



specyfikacja produktów

do drukarek hp color LaserJet 4550

cz�sto zadawane pytania

jak nowy system druku hp color LaserJet 4550 obni�a koszt druku
w kolorze?
Nowy system druku HP Color LaserJet 4550 wykorzystuje wydajne
wkłady drukuj�ce i zestawy eksploatacyjne, zapewniaj�ce ekonomik�,
niezawodno�ć i znakomit� jako�ć druku do wszelkich zastosowa�
biurowych. Czarny wkład drukuj�cy wystarcza na 9.000 stron,
a wkłady do druku w kolorze – bł�kitny, �ółty i purpurowy – na
6.000 stron (przy pokryciu 5%).

czy materiały eksploatacyjne hp color LaserJet s� wymienne mi�dzy
ró�nymi modelami drukarek?
Folia do prze�roczy HP Color LaserJet Transparency współpracuje ze
wszystkimi modelami drukarek HP color LaserJet. Papier HP LaserJet
Soft Gloss został opracowany do nowszych drukarek HP Color LaserJet
serii 4550 i 4500; nie zaleca si� jego stosowania w modelach
HP Color LaserJet 5/5m i HP color LaserJet. Wcze�niejsze produkty,
takie jak papier HP Color LaserJet 5/5m Premium Glossy, nie nadaj�
si� do drukarek HP Color LaserJet serii 4550 i 4500. Kaset z tonerem
HP ani zestawów eksploatacyjnych nie mo�na stosować wymiennie
z materiałami eksploatacyjnymi przeznaczonymi do innych modeli.
Nie mo�na te� zagwarantować najwy�szej jako�ci druku w przypadku
u�ywania materiałów eksploatacyjnych nie pochodz�cych od HP. 

czy musz� u�ywać no�ników hp w swojej drukarce hp color LaserJet?
Drukarki, kasety z tonerem i no�niki HP color LaserJet zapewniaj�
optymalne rezultaty we wzajemnej współpracy. No�niki HP zostały
opracowane i gruntownie przetestowane, by sprostać najwy�szym
wymaganiom u�ytkowników i płynnie, bez zaci�ć, przechodzić
przez drukark�.

nr kat. opis kod UPC wymiary (dł. x szer. x gł�b.) masa

C4191A wkład drukuj�cy hp LaserJet, czarny 0 88698 22912 5 596 x 422 x 157 mm 0,496 kg

C4192A wkład drukuj�cy hp LaserJet, bł�kitny 0 88698 22913 2 596 x 422 x 157 mm 0,416 kg

C4193A wkład drukuj�cy hp LaserJet, purpurowy 0 88698 22914 9 596 x 422 x 157 mm 0,416 kg

C4194A wkład drukuj�cy hp LaserJet, �ółty 0 88698 22915 6 596 x 422 x 157 mm 0,416 kg

C4195A b�ben �wiatłoczuły hp* 0 88698 22916 3 489 x 407 x 286 mm 0,552 kg

C4196A zespół przenosz�cy hp 0 88698 22917 0 – –

C4197A grzałka utrwalaj�ca 110 V hp 0 88698 22918 7 – –

C4198A grzałka utrwalaj�ca 220 V hp 0 88698 22919 4 – –

C2936A folia do prze�roczy hp color LaserJet 0 88698 04268 7 305 x 217 x 16 mm 0,674 kg
A4 (50 arkuszy)

C4179B papier hp LaserJet soft gloss paper 0 88698 23505 8 306,2 x 218,8 x 24,9 mm 1,49 kg
A4 (200 arkuszy)
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tabela wydajno�ci

nr kat. opis

C4191A wkład drukuj�cy hp LaserJet, czarny
C4192A wkład drukuj�cy hp LaserJet, bł�kitny
C4193A wkład drukuj�cy hp LaserJet, purpurowy
C4194A wkład drukuj�cy hp LaserJet, �ółty
C4195A b�ben �wiatłoczuły hp*

C4196A zespół przenosz�cy hp

C4197A grzałka utrwalaj�ca 110 V hp

C4198A grzałka utrwalaj�ca 220 V hp

*25.000 stron w czerni lub 6.250 stron czterobarwnych – w oparciu o dokumenty o obj�to�ci dwóch stron, format A4, druk
jednostronny. Rzeczywista liczba stron zale�y od charakteru drukowanych prac. Na wydajno�ć podzespołu wpływaj� takie
czynniki jak stosunek liczby stron kolorowych do czarno-białych, format papieru, długo�ć i zło�ono�ć typowych wydruków
oraz korzystanie z automatycznego druku dwustronnego.

specyfikacja hp (pokrycie strony 5%)

9.000 stron
6.000 stron
6.000 stron
6.000 stron
25.000 stron w czerni lub 
6.250 przy u�yciu 4 kolorów

100.000 stron w czerni lub 
25.000 przy u�yciu 4 kolorów

100.000 stron w czerni lub 
50.000 przy u�yciu 4 kolorów

100.000 stron w czerni lub 50.000
przy u�yciu 4 kolorów


