
Älykkäät HP Color LaserJet -kasetit 
5500/5550-tulostinsarjalle

Yhdenmukaista ja korkeaa väritulostuslaatua. 
• Todenmukaiset värit, tarkka kuvien tulostus ja 

selkeää, terävää tekstiä joka tulostuskerralla.
Kemiallisesti tuotetut värijauheet ja HP:n älykäs
tulostusjärjestelmätekniikka* tuottavat yhdenmukaisia
tuloksia, ja suorituskyky pysyy luotettavana koko
kasetin käyttöiän ajan.

Luotettavuus säästää aikaa ja parantaa tuottavuutta.
• Säästä aikaa käyttämällä HP Color LaserJet All-in-One

-tarvikkeita. HP:n älykäs tekniikka* tekee säädöt 
automaattisesti tulostuslaadun optimoimiseksi ja
luotettavuuden lisäämiseksi. Käyttäjän toimien
vähäisyys säästää aikaa, parantaa tuottavuutta 
ja alentaa tulostuksen kokonaiskuluja.

Helppo asentaa ja huoltaa.
• Nauti vain vähän huoltoa edellyttävästä häiriöttömästä

tulostuksesta. HP-kasettien ja tulostimen Smart -tekniikka*
tekee HP:n tarvikkeista helppoja asentaa ja huoltaa.
Automaattiset varoitukset ilmoittavat värijauheen
vähyydestä tai loppumisesta.

Kohderyhmä
• Sopii erinomaisesti toimistojen työryhmille ja luovan

alan ammattilaisille, jotka tuottavat HP Color LaserJet
-tulostimien avulla kokoomatulosteita, esityksiä,
CAD-töitä, mainoksia ja esitteitä ja tarvitsevat edullista,
korkealaatuista ja erittäin tehokasta A3-väritulostusta.

Anna HP-tulostusjärjestelmän tuottaa parhaita mahdollisia
tuloksia. HP Color LaserJet -kasettien HP:n älykäs
tekniikka* ja kemiallisesti tuotettu värijauhe yhdessä
tulostimen kanssa takaavat tarkat, yhtenäiset värit sekä
luotettavan ja edullisen suorituskyvyn.

*Aitojen HP-tarvikkeiden käyttäminen varmistaa kaikkien HP-tulostusominaisuuksien käytettävyyden.
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Älykkäät HP Color LaserJet -kasetit
5500/5550-sarjan tulostimille

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 erinomaisen tarkkoina ääriolosuhteissakin.

HP Color LaserJet -kasettien Tulostus- ja kuvalaadun parannukset
älykkäät tulostusominaisuudet EP-säädöt
5500/5550-tulostinsarjalle Ei-ravistettava

Tarviketilan tiedot Käytettävyys
Tarviketta vähän Ei-ravistettava
Tarvike loppu Paikalleen panon varmennus
Tarvikemittari (tarvikkeiden tilasivu) Työn ohitus
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

C9730A

C9731A

C9732A

C9733A

Kuvaus

Älykäs HP Color LaserJet -kasetti, musta

Älykäs HP Color LaserJet -kasetti, syaani

Älykäs HP Color LaserJet -kasetti, keltainen

Älykäs HP Color LaserJet -kasetti, magenta

UPC-koodi

0 88698-44540 2

0 88698-44541 9

0 88698-44542 6

0 88698-44543 3

Mitat (l x s x k)

500 x 160 x 265 mm

500 x 160 x 265 mm

500 x 160 x 265 mm

500 x 160 x 265 mm

Pakatun (yksikön paino)

2 900 g

2 900 g

2 900 g

2 900 g

Riittoisuus (noin 5 %:n peitolla)

13000 

12000 

12000 

12000 


