
Älykkäät kasetit 
HP Color LaserJet 4600/4650 -tulostinsarjalle

Yhdenmukaista ja korkeaa väritulostuslaatua
• Tarkat värit, täsmällinen kuvantoisto sekä selkeää ja

terävää tekstiä joka tulostuskerralla. HP Color LaserJet
-kasettien kemiallisesti tuotettu värijauhe varmistaa
yhdenmukaiset tulokset. Suorituskyky pysyy luotettavana
koko kasetin käyttöiän.

Luotettava suorituskyky säästää aikaa ja parantaa
tuottavuutta
• Säästä aikaa ja alenna yleisiä tulostuskustannuksia

tehokkaiden ja monikäyttöisten HP LaserJet -kasettien
avulla. Tällöin aikaa kuluu vähemmän tulostusongelmiin,
tuottavuus lisääntyy ja tulostuksesta tulee kustannuste-
hokkaampaa.

Helppo asentaa ja huoltaa
• Nauti vain vähän huoltoa edellyttävästä,

häiriöttömästä tulostuksesta HP Color LaserJet
-kasettien avulla. HP-kasettien ja tulostimen älykäs
tekniikka tekee HP:n tarvikkeista helppoja asentaa
ja huoltaa.

Kohderyhmä
• Pienet ja keskisuuret työryhmät, jotka haluavat tärkeitä

ja vaikuttavia asiakirjoja, kuten tarjouksia, esityksiä,
suoramarkkinointilähetyksiä, raportteja ja tiedotteita
edulliseen hintaan.

Vauhdita liiketoimintaasi taatulla työryhmien
väritulostusteholla, yksinkertaisella ja tehokkaalla
tavalla. Ammattilaatuisia asiakirjoja voi tuottaa
yhtä nopeasti kuin mustavalkoisia.
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Älykkäät kasetit 
HP Color LaserJet 4600/4650 -tulostinsarjalle

Parannettu elektrofotografiaprosessi
HP:n älykäs tulostustekniikka varmistaa yhdenmukaiset korkealuokkaiset tulokset parannetun elektrofotografiaprosessin ansiosta. Se tunnistaa
tulostusympäristön olosuhteet, kuten esimerkiksi lämpötilan ja kosteuden. Käyttäjien ei tarvitse vaihtaa tulostimen asetuksia, sillä kasetin elektro-
fotografinen jännite mukautuu automaattisesti, jolloin tulostusjälki pysyy erinomaisena ääriolosuhteissakin.

HP Color LaserJet -kasettien Tulostus- ja kuvalaadun parannukset
älykkäät tulostusominaisuudet EP-säädöt
4600/4650-tulostinsarjalle Ei-ravistettava

Tarviketilan tiedot Käytettävyys
Tarviketta vähän Ei-ravistettava
Tarvike loppu Paikalleen panon varmennus
Tarvikemittari (tarvikkeiden tilasivu)
Arvioitu jäljellä oleva sivumäärä
Tarvikemittarit ohjauspaneelissa Kasetin käyttötietojen jäljittäminen
Ei-HP-tarvikeilmoitus Tulostettujen sivujen lukumäärä

Tulostettujen töiden määrä
Määritettävät sähköpostihälytykset
Tarvikehälytys – vähän
Tarvikehälytys – loppu

Tuotetiedot 

Osanumero Kuvaus UPC-koodi Mitat (k x l x s) Paino Tuotto (noin 5 %:n peitolla)

C9720A Älykäs HP Color LaserJet –kasetti, musta 0 88698-39475 5 390 x 147 x 247 mm 1 900 g 9 000 sivua

C9721A Älykäs HP Color LaserJet –kasetti, syaani 0 88698-39476 2 390 x 147 x 247 mm 1 900 g 8 000 sivua

C9722A Älykäs HP Color LaserJet –kasetti, keltainen 0 88698-39477 9 390 x 147 x 247 mm 1 900 g 8 000 sivua

C9723A Älykäs HP Color LaserJet –kasetti, magenta 0 88698-39478 6 390 x 147 x 247 mm 1 900 g 8 000 sivua


