
• szybki i ekonomiczny druk w czerni

• wydruki profesjonalnej jako�ci

• druk kolorowy o du�ej szybko�ci i
przyst�pnej cenie

• kasety z tonerem hp z technologi� ultraprecise

• system hp tonergauge (wska�nik zu�ycia
toneru)

• niepotrzebna oddzielna drukarka monochro-
matyczna do zwykłych wydruków biurowych

• drukowanie we własnym zakresie dokumentów
o jako�ci porównywalnej z wydrukami
zakładów poligraficznych pozwala na
szybsz� i sprawniejsz� prac�

• wi�ksza siła oddziaływania i estetyka
dokumentów

• stała wysoka jako�ć, płynniejsze odcienie
szaro�ci i brak pasm

• ułatwione zamawianie materiałów
eksploatacyjnych na czas i optymalne wyniki

charakterystyka korzy�ci

konstrukcja zapewniaj�ca lepsze wyniki
Nowa rodzina sieciowych drukarek szerokoformatowych (A3) HP Color LaserJet 8550 współpracuje
z tymi samymi materiałami eksploatacyjnymi HP co drukarki HP Color LaserJet serii 8500. Materiały
do tych drukarek obejmuj� cztery oddzielne kasety z tonerem (czarnym, bł�kitnym, purpurowym i
�ółtym) zapewniaj�ce udoskonalon� jako�ć druku oraz trzy zestawy eksploatacyjne (b�ben �wiatłoczuły,
zespół przenosz�cy i grzałk� utrwalaj�c�). Podobnie jak wszystkie materiały eksploatacyjne HP, s�
one opracowane pod k�tem optymalnej współpracy z drukarkami, zapewniaj�c czyste i wyra�ne
wydruki przez cały okres u�ytkowania. �rednia wydajno�ć przy pokryciu strony 5% dla kolorowych
kaset z tonerem wynosi 8500 stron, a dla zespołu przenosz�cego przy u�yciu czterech kolorów –
75.000 stron.

kreatywne wydruki w kolorze zaspokajaj�ce wszystkie potrzeby
U�ywaj�c oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP, których kompleksowe projektowanie zapewnia
optymalne współdziałanie i jako�ć, nowa rodzina drukarek HP Color LaserJet 8550 oferuje szybkie
wydruki kolorowe i monochromatyczne w wysokich nakładach i w formacie A3, zdolne zaspokoić
wszystkie potrzeby firmy w zakresie druku. Te kreatywne wydruki w kolorze dost�pne s� dla ka�dego,
od grup roboczych w du�ych organizacjach po profesjonalnych grafików i u�ytkowników systemów
CAD/CAM. Dzi�ki wydajnym kasetom z tonerem HP i ekonomicznym no�nikom HP drukowanie we
własnym zakresie krótkich serii w kolorze jest zarówno przyst�pne cenowo, jak i praktyczne.

materiały eksploatacyjne do drukarek
hp color LaserJet 8550

wydajne
C4149A

C4150A

C4151A

C4152A



specyfikacja 

wymiary
nr kat. opis (dł. x szer. x gł�b.) masa kody UPC
C4149A kaseta z czarnym tonerem hp 511 x 184 x 245 mm 2420 g 0 88698 22904 0

C4150A kaseta z bł�kitnym tonerem hp 544 x 162 x 215 mm 1750 g 0 88698 22905 7

C4151A kaseta z purpurowym tonerem hp 544 x 162 x 215 mm 1750 g 0 88698 22906 4

C4152A kaseta z �ółtym tonerem hp 544 x 162 x 215 mm 1750 g 0 88698 22907 1

C4153A b�ben �wiatłoczuły (hp drum kit) 507 x 196 x 345 mm 3120 g 0 88698 22908 8

C4154A zespół przenosz�cy (hp transfer kit) 556 x 326 x 517 mm 9300 g 0 88698 22909 5

C4156A grzałka utrwalaj�ca 220V (hp fuser kit) 579 x 254 x 267 mm 5400 g 0 88698 22911 8

C2936A folia hp color LaserJet transparency film 310 x 219 x 19 mm 680 g 0 88698 04268 7
A4 (op. 50 arkuszy)

C4179B papier hp color LaserJet soft gloss 225 x 25 x 289 mm 1570 g 0 88698 23505 8
A4 (200 arkuszy)

ekonomiczny druk kolorowy we własnym
zakresie
Udoskonalone kasety z tonerem do drukarek
nowej rodziny HP Color LaserJet 8550
współdziałaj� z podzespołami drukarki,
zapewniaj�c najlepsze w swojej klasie wydruki
w kolorze. Zaawansowane funkcje drukarek
rodziny HP 8550, takie jak ró�ne opcje
wyka�czania (masowy odbiornik papieru,
zszywacz, broszura), bezpo�rednie drukowanie
w formacie PDF, automatyczna kalibracja kolo-
rów w systemie Pantone i emulacja wydruków
prasowych, umo�liwiaj� wykonywanie we
własnym zakresie projektów zlecanych wcze�niej
zakładom poligraficznym, takich jak krótkie
serie kolorowych broszur, biuletynów, plakatów
i prezentacji w formatach do A3.

znakomite wydruki w kolorze
Drukarki HP Color LaserJet 8550, kasety z
tonerem HP i no�niki HP współdziałaj� ze sob�,
zapewniaj�c znakomite kolorowe obrazy,

wyrazist� grafik� i ostry czarny tekst. Wyniki
zadowol� nawet najbardziej wymagaj�cych
u�ytkowników w firmach drukuj�cych
profesjonalne i kreatywne prace, a tak�e tych,
którzy chc� realizować ambitniejsze projekty z
du�� zawarto�ci� koloru i grafiki, wykorzystuj�c
obrazy importowane ze stron internetowych,
skanerów i cyfrowych aparatów fotograficznych.

ekonomiczne no�niki
• Papier HP Color LaserJet Soft Gloss oferuje

jako�ć druku komercyjnego w ramach firmy
bez dodatkowych kosztów. Jest to znakomity
no�nik do druku profesjonalnie wygl�daj�cych
zestawie�, broszur, biuletynów i wszelkich
okazjonalnych krótkich serii.

• Folia HP Color LaserJet Transparency Film
zapewnia czyste i wyra�ne kolorowe wydruki
do profesjonalnych prezentacji rzutnikowych
wykorzystuj�cych kolorowe obrazy i grafik�
obfituj�c� w szczegóły.

materiały eksploatacyjne do drukarek
hp color LaserJet 8550



w jaki sposób rodzina drukarek HP Color LaserJet 8550 obni�a
koszt druku kolorowego?
Podobnie jak drukarki HP Color LaserJet serii 8500, nowa
rodzina drukarek HP Color LaserJet 8550 wymaga mniejszej
liczby materiałów eksploatacyjnych HP (siedmiu zamiast jedenastu
stosowanych w poprzednich modelach), zapewniaj�c dzi�ki
temu ni�szy koszt wydruku strony. Kaseta z kolorowym tonerem
wystarcza �rednio na 8500 stron, a b�ben �wiatłoczuły, zespół
przenosz�cy i grzałka utrwalaj�ca wymieniane s� odpowiednio
co 12.500, 75.000 i 100.000 stron czterobarwnych (przy
5-procentowym pokryciu strony). Ponadto poziom toneru monitoro-
wany przez system HP TonerGauge mo�na sprawdzać na panelu
frontowym drukarki, co eliminuje kosztowne przestoje i umo�liwia
sprawniejsze zamawianie materiałów eksploatacyjnych HP.

tabela wydajno�ci 

nr kat. opis specyfikacja hp (�rednie pokrycie 5%)
C4149A kaseta z tonerem czarnym hp 17.000 stron

C4150A kaseta z tonerem bł�kitnym hp 8500 stron

C4151A kaseta z tonerem purpurowym hp 8500 stron

C4152A kaseta z tonerem �ółtym hp 8500 stron

C4153A b�ben �wiatłoczuły hp 50.000 stron w czerni lub 12.500 stron czterobarwnych

C4154A zespół przenosz�cy hp 150.000 stron w czerni lub 75.000 stron czterobarwnych

C4156A grzałka utrwalaj�ca hp 100.000 stron (w czerni lub w kolorze)

czy materiały eksploatacyjne HP Color LaserJet s� odpowiednie
do ró�nych modeli drukarek?
Folia HP Color LaserJet Transparency Film nadaje si� do wszystkich
drukarek HP Color LaserJet. Papier HP Color LaserJet Soft Gloss
został opracowany do drukarek HP Color LaserJet 8500/8550 i
nie zaleca si� jego stosowania w modelach HP Color LaserJet i
Color LaserJet 5/5M. Wcze�niejsze produkty, takie jak papier
HP Color LaserJet 5/5M Premium Glossy, nie nadaj� si� do
drukarek HP Color LaserJet 8500/8550. Kaset z tonerem HP ani
zestawów eksploatacyjnych nie mo�na stosować wymiennie z
materiałami eksploatacyjnymi przeznaczonymi do innych modeli.

czy musz� u�ywać no�ników HP w mojej drukarce
HP Color LaserJet?
Drukarki HP Color LaserJet i przeznaczone do nich kasety z
tonerem i no�niki zapewniaj� optymalne rezultaty współpracuj�c ze
sob�. No�niki HP zostały opracowane i gruntownie przetestowane,
by sprostać najwy�szym wymaganiom u�ytkowników i płynnie
przechodzić przez drukark� bez blokowania si� i przenikania.

cz�sto zadawane pytania



Tre�ć niniejszego dokumentu oparta jest na przeprowadzonych ostatnio przez HP testach, których podstaw� stanowi� udokumentowane
praktyki bran�owe oraz metody testowania wdro�one przez HP. Choć dane techniczne mog� ulec zmianie, poczyniono stara�, by

informacje zawarte w tym dokumencie były obiektywne, opierały si� na faktach oraz były wyczerpuj�ce. Ich analiza 
tu przedstawiona to opinia własna HP.

Informacje techniczne zawarte w dokumencie mog� ulec zmianie bez uprzedzenia.
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