
smarta
utskrifter

hp color LaserJet 4550 skrivartillbehör
sätter ny standard för utskrift
Utskriftssystemet HP Color LaserJet 4550 skapar en ny standard för svartvita utskrifter och färgutskrifter på kontoret.
HP:s smarta utskriftsteknik, som är inbyggd i skrivarna och tonerkassetterna, övervakar förbrukningen av HP-
tillbehör och förmedlar informationen till användare och nätverksansvariga så att utskrifter och underhåll löper utan
problem. Skrivarna använder fyra olika microfine-tonerkassetter (svart, cyan, magenta och gul) och tre bekväma
enheter (trumma, överföring och fixering), samt en uppsättning kompatibla media. HP:s skrivartillbehör och media
är optimerade för att fungera tillsammans med skrivarna och ger klara, skarpa utskrifter under hela sin livslängd.
Kapaciteten vid 5 % täckning är 6 000 sidor för färgtonerkassetterna och 50 000 fyrfärgssidor för överföringsenheten.

effektivare kommunikation
HP:s originaltillbehör samverkar med skrivarna i den nya HP Color LaserJet 4550-serien för att skapa ett av de mest
kraftfulla kommunikationsverktyg du kan få. Utskriftssystemet HP 4550 är enkelt att installera, använda och underhålla
och gör att de mest krävande arbetsgrupper på plats kan skapa proffsiga dokument i både färg och svartvitt –
dokument som fångar uppmärksamheten, förbättrar kommunikationen och säljer idéer. HP-tillbehör med hög kapacitet
och prisvärda HP-media ger alla möjlighet att till ett överkomligt pris få tillgång till snabba färgutskrifter, inklusive
korta kommersiella utskriftsserier och vanliga volymutskrifter. 

funktioner
• exakt färgreproduktion med intensiva och levande färger
• prisvärda media för maximal färgeffekt för både vardagsdokument

och mer påkostade arbeten
• skivare, tillbehör och media är konstruerade för att fungera

tillsammans och ge perfekta resultat varje gång

• hp:s smarta utskriftstillbehör övervakar och förmedlar information
om tillbehören för förebyggande skrivarhantering

• ny tonernivåsensor ger bättre noggrannhet och kontinuerlig
övervakning av tonernivåerna

• prisvärda färgutskrifter för krävande och sofistikerade 
användare

• marknadens lägsta totalkostnader
• inga extra kostnader vid svartvita utskrifter

• högsta kvalitet och tillförlitlighet för att klara hp:s strikta kvalitetskrav
• kostnadsfri kundsupport under garantiperioden
• konstruerad för att vara en integrerad del av utskriftssystemet

hp color LaserJet 4550

• enkelt att återvinna hp:s tillbehör via hp:s återvinningsprogram*

fördelar
• strålande, konsekventa och

kontrollerbara färgutskrifter som
alltid ger ett professionellt intryck

• låg totalkostnad gör snabba,
högkvalitativa färgutskrifter
överkomliga

• hp:s smarta utskriftstillbehör
samverkar med hp:s skrivare
för att hålla kontoret igång

• säker investering

• miljöanpassad

*Mer information om återvinning hittar du i avsnittet med vanliga frågor på HP supplies webbsida på www.hp-go-supplies.com
eller hos din närmaste HP-återförsäljare 



smarta utskriftstillbehör ger dig kontroll

HP:s nya smarta utskriftstillbehör övervakar
och förmedlar statusinformation i realtid för
att hjälpa användarna att planera. HP:s smarta
skrivartillbehör samverkar med skrivaren för
att via e-post skicka varningar till förutbestämda
mottagare när toner, papper eller förbruknings-
artiklar med lång livslängd (trum-, över-
förings-, fixeringsenhet) håller på att ta slut.
Varningarna kan även vidarebefordras till
mobiltelefon eller personsökare. En hjälp-
funktion för beställning skickar e-post till
mottagarna med information om vilka
tillbehör som måste beställas, samt HP:s
artikelnummer. Integrerade länkar till
webbplatsen för tillbehörsbeställning
kommer att finnas från och med hösten
2001. All information om tillbehören visas
i skrivarens teckenfönster eller kan fjär-
ravläsas via skrivardrivrutinen eller en
webbläsare, med information om
skrivarmodell och URL till skrivarens
integrerade webbserver.

hantera krävande utskriftsprojekt på plats

HP:s smarta tonerkassetter och enheter
samverkar med skrivaren för att ge
goda resultat du kan lita på. Bland de
avancerade funktionerna i skrivarfamiljen
HP LaserJet 4550 finns utskrift med äkta
600 x 600 punkter/tum med HP Imageret
2400, som förbättrar upplösningen för att
ge proffsiga färgdokument. Automatisk
färgkalibrering och sRGB-färgmatchning
gör det lättare att förutse hur utskriften
kommer att se ut. Systemet har en snabbare
processor, 5 GB hårddisk som tillval och
producerar utskrifter av hög kvalitet. Detta
gör att man nu själv kan hantera krävande
utskrifter som tidigare lades ut, vilket sparar
tid och pengar. HP:s snabba IR-tillbehör gör
att mobila användare kan skriva ut från
bärbara datorer, handdatorer, digitala
kameror eller mobiltelefoner, utan att fysiskt
behöva ansluta till skrivaren.

prisvärda media för strålande färgprestanda

och ekonomi

• HP LaserJet Soft Gloss-papper ger
kommersiell tryckkvalitet till internt pris,
så att datablad, broschyrer, nyhetsbrev,
framställningar och andra korta utskrifts-
serier ger ett professionellt intryck.

• HP Color LaserJet OH-film ger klara,
skarpa och färgsprakande resultat
för professionella presentationer som
innehåller många färgbilder och kräver
detaljerad grafik.
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produktspecifikationer

4550 skrivartillbehör

vanliga frågor

hur kan det nya utskriftssystemet hp color LaserJet 4550 göra

färgutskrifterna mer prisvärda?

Det nya skrivarsystemet HP Color LaserJet 4550 använder
microfine-tonerkassetter och enheter med hög avkastning för att ge
en kostnadseffektiv lösning på alla kontorets behov, med tillförlitlig
prestanda och utmärkt utskriftskvalitet. Den svarta tonerkassetten räcker
till 9 000 sidor och tonerkassetterna cyan, magenta och gul räcker till
6 000 sidor vardera – vid 5 % täckning.

kan man använda alla hp color LaserJet-tillbehör?

HP Color LaserJet OH-film passar alla HP Color LaserJet-skrivare.
HP LaserJet Soft Gloss-papper är framtaget speciellt för skrivarna i de
nya serierna HP Color LaserJet 4550 och HP Color LaserJet 4500. Det
är inte avsett att användas i skrivarna HP Color LaserJet 5/5m och
HP color LaserJet. Tidigare produkter som t ex glättat HP Premium-papper
för Color LaserJet 5/5m passar inte till de nya skrivarna i serierna
HP Color LaserJet 4550 och HP Color LaserJet 4500. HP:s tonerkassetter
och enheter kan inte användas i äldre maskiner och HP garanterar
inte att tillbehör från andra tillverkare producerar bästa resultat.

måste jag använda hp-media i min hp color LaserJet-skrivare?

HP color LaserJet-skrivare, tonerkassetter och media ger endast optimala
resultat när de används tillsammans. HP:s media är testade och utvecklade
för att uppfylla kundernas höga förväntningar och utformade för att
smidigt passera genom skrivaren utan att de fastnar eller att
tonerdropparna flyter ut.

art. nr beskrivning EAN-kod mått (l x b x d) vikt

C4191A hp LaserJet-tonerkassett, svart 0 88698 22912 5 596 x 422 x 157 mm 0,496 kg

C4192A hp LaserJet-tonerkassett, cyan 0 88698 22913 2 596 x 422 x 157 mm 0,416 kg

C4193A hp LaserJet-tonerkassett, magenta 0 88698 22914 9 596 x 422 x 157 mm 0,416 kg

C4194A hp LaserJet-tonerkassett, gul 0 88698 22915 6 596 x 422 x 157 mm 0,416 kg

C4195A hp trumenhet* 0 88698 22916 3 489 x 407 x 286 mm 0,552 kg

C4196A hp överföringsenhet 0 88698 22917 0 - -

C4197A hp fixeringsenhet (110 volt) 0 88698 22918 7 - -

C4198A hp fixeringsenhet (220 volt) 0 88698 22919 4 - -

C2936A hp color LaserJet OH-film, 0 88698 04268 7 305 x 217 x 16 mm 0,674 kg
A4 (50 ark)

C4179B hp LaserJet soft gloss-papper, 0 88698 23505 8 306,2 x 21,8 x 24,9 mm 1,49 kg
A4 (200 ark)
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tabell över tonerkassettkapacitet

art. nr beskrivning

C4191A hp LaserJet tonerkassett, svart
C4192A hp LaserJet tonerkassett, cyan 
C4193A hp LaserJet tonerkassett, magenta 
C4194A hp LaserJet tonerkassett, gul 
C4195A hp trumenhet*

C4196A hp överföringsenhet

C4197A hp fixeringsenhet (110 volt)

C4198A hp fixeringsenhet (220 volt)

*25 000 sidor i svartvitt eller 6 250 i fyrfärg, baserat på två-arks enkelsidig utskrift, storlek A4/letter. Antalet sidor varierar beroende
på individuell användning. Faktorer som påverkar det faktiska sidantalet är eventuell kombination av färgutskrifter och svartvita
utskrifter, pappersstorlek, normal jobblängd och -komplexitet, samt automatisk duplex (dubbelsidig utskrift).

specifikation (cirka 5 % täckning)

9 000 sidor
6 000 sidor
6 000 sidor
6 000 sidor
25 000 sidor i svartvitt eller 
6 250 i fyrfärg

100 000 sidor i svartvitt eller 
25 000 i fyrfärg

100 000 sidor i svartvitt eller 
50 000 i fyrfärg

100 000 sidor i svartvitt eller 
50 000 i fyrfärg


