
impressão
inteligente

consumíveis para a hp color LaserJet 4550 (a cores)
definimos novos padrões a nível do desempenho da impressão
O sistema de impressão da HP Color LaserJet 4550 (a Cores) define novos padrões em termos de impressão
policromática e monocromático em escritórios. A tecnologia de impressão inteligente HP incorporada nas impressoras
e nos cartuchos de impressão controla e informa constantemente os utilizadores e gestores de rede acerca do
consumo de consumíveis HP, para que possam ficar tranquilos quanto ao desempenho e à manutenção das
impressoras. Estas utilizam quatro cartuchos de impressão microfinos separados (preto, turquesa, magenta e amarelo)
e três kits práticos (tambor, transmissão e fusor), além de uma gama de suportes de impressão compatíveis.
Os consumíveis e suportes de impressão HP são optimizados para funcionar com as impressoras e produzir uma
qualidade de impressão nítida e precisa durante toda a duração deles. A produtividade com 5% de cobertura
varia entre 6 000 páginas para os cartuchos a cores a 50 000 páginas a 4 cores com o kit de transmissão.

comunicações mais eficientes
Os consumíveis HP originais funcionam em conjunto com as novas impressoras da série HP Color LaserJet 4550
(a Cores), visando proporcionar um dos mais potentes instrumentos de comunicação que pode possuir. Fácil de
instalar, utilizar e manter, o sistema de impressão HP 4550 permite aos mais exigentes grupos de trabalho criar
documentos a cores ou a preto e branco de qualidade profissional e de alto impacto a nível interno, que irão
aperfeiçoar as comunicações e vender ideias. Os consumíveis HP de elevada produtividade e os suportes de
impressão HP de baixo custo colocam a impressão rápida a cores, assim como as pequenas tarefas de impressão
comercial e a impressão quotidiana de grandes volumes diários à disposição de todos, a um preço acessível.

características 
• reprodução cromática real, com cores vibrantes e ricas
• suportes de impressão de baixo custo para um máximo impacto das

cores em documentos do dia-a-dia e em trabalhos de alto perfil
• impressoras, consumíveis e suportes de impressão concebidos para

trabalhar em conjunto, de modo a obter sempre resultados perfeitos

• consumíveis de impressão inteligentes hp que controlam e comunicam
informações sobre os consumíveis, facultando uma gestão pro-activa
da impressora

• novo sensor de nível do toner, que permite mais precisão e controlo
constante dos níveis de toner

• serviços de impressão a cores acessíveis a utilizadores mais
exigentes e sofisticados

• baixo custo total de propriedade líder na indústria
• sem aumento de custos para a impressão a preto e branco

• a mais alta qualidade e fiabilidade, estabelecidas em conformidade
com os padrões de qualidade rigorosos da hp

• assistência gratuita ao cliente durante o período da garantia
• concebidos como uma parte integrante do sistema de impressão

da hp color LaserJet 4550 (a cores) 

• fácil reciclagem dos consumíveis hp, através do programa de
devolução e reciclagem dos consumíveis hp*

vantagens 
• impressão a cores brilhantes,

consistentes e controláveis,
que transmitem sempre uma
imagem profissional

• o baixo custo geral de propriedade
torna a impressão rápida a cores
e de alta qualidade numa opção
acessível a todos

• os consumíveis de impressão
inteligentes hp trabalham em
conjunto com as impressoras
hp para manter o escritório
sempre a funcionar

• protecção duradoura
do investimento

• preocupação com o ambiente

* Para mais informações sobre a reciclagem, consulte a secção de Perguntas Frequentemente Colocadas (FAQs) do website dos
consumíveis HP: www.hp-go-supplies.com ou contacte o seu representante HP local



a impressão inteligente permite-lhe controlar
Os novos consumíveis de impressão inteligente
da HP controlam e comunicam informações
acerca do estado dos consumíveis em tempo
real, para que os utilizadores possam fazer
planos atempadamente. Os consumíveis de
impressão HP interagem com as impressoras
e são enviados avisos a determinados
destinatários através de correio electrónico
sempre que o toner, o papel ou os consumíveis
de longa duração (tambor, transmissão e
fusor) estiverem a acabar. Estes avisos podem
ser reencaminhados para um telemóvel ou
um pager. Uma função de assistência a novas
encomendas envia mensagens electrónicas
aos destinatários com informações sobre
quais os consumíveis que é necessário
encomendar e as referências HP. As ligações
activas incorporadas que remetem para
a página da web de encomendas de
consumíveis passarão a estar disponíveis
a partir do Outono de 2001. Todas as
informações sobre os consumíveis podem
ser acedidas na própria impressora ou
remotamente, através do controlador da
impressora ou de qualquer browser da
web, com informações sobre o modelo
da impressora, a localização e o URL do
servidor web incorporado.

processamento de projectos de impressão
de alto perfil e exigentes a nível interno
Os cartuchos de impressão e os kits inteli-
gentes da HP trabalham em conjunto com
as impressoras, produzindo resultados de
qualidade em que pode confiar. As avan-
çadas funções da família HP LaserJet 4550
incluem impressão de verdadeiros
600 x 600 ppp com aperfeiçoamento da
resolução HP Imageret 2400, para a impres-
são de documentos a cores de qualidade
profissional. A calibragem automática da
cor e a combinação de cores sRGB tornam
as impressões mais previsíveis. O proces-
sador mais rápido do sistema, o disco
rígido de 5 GB opcional e a impressão de
alta qualidade permitem produzir a nível
interno trabalhos de impressão de alto

perfil, para os quais era anteriormente
necessário recorrer a serviços externos,
poupando assim tempo e dinheiro. Além
disso, o acessório de infravermelhos rápido
da HP permite aos utilizadores em
constante movimento imprimir a partir de
laptops, palmtops, câmaras digitais ou
telemóveis sem ligação física à impressora.

suportes de impressão de baixo custo
para uma economia e um desempenho
a cores brilhante

• O Papel Lustroso Suave para HP LaserJet
oferece uma qualidade de impressão
comercial a um preço de nível interno,
acrescentando um aspecto e toque
profissionais a fichas técnicas, brochuras,
circulares, propostas e outras aplicações
de pequenas tiragens, feitas “na hora”.

• As Transparências para HP Color LaserJet
(a cores) produzem resultados brilhantes,
nítidos e coloridos para apresentações
profissionais com uma elevada
percentagem de imagens a cores e
gráficos pormenorizados e precisos.
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especificações do produto

ssora hp color LaserJet 4550 (a cores)

perguntas frequentemente colocadas

como é que o novo sistema de impressão hp color LaserJet 4550
torna a impressão a cores mais acessível?
O novo sistema de impressão HP Color LaserJet 4550 usa cartuchos
de impressão e kits de elevada produtividade, proporcionando uma
solução económica para todas as necessidades de expediente e
concedendo um desempenho fiável e uma excelente qualidade de
impressão. O cartucho de impressão preto produz 9 000 páginas,
ao passo que os cartuchos de impressão turquesa, magenta e amarelo
produzem 6 000 páginas – a uma cobertura de 5%.

os consumíveis hp color LaserJet podem ser usados
noutras impressoras?
As Transparências para HP Color LaserJet (a cores) funcionarão em
qualquer impressora HP color LaserJet. O Papel Lustroso Suave para
HP LaserJet foi concebido somente para as novas impressoras da
série HP Color LaserJet 4550 e HP Color LaserJet 4500. Não se
destina a ser utilizado nas impressoras HP Color LaserJet 5/5m e
HP color LaserJet. Os produtos anteriores, tais como o Papel Lustroso
HP Premium para as impressoras HP Color LaserJet 5/5m (a cores),
não servem para as novas impressoras da série HP Color LaserJet 4550
e HP Color LaserJet 4500. Os cartuchos de impressão e kits HP não
são permutáveis e não podemos garantir que os consumíveis que
não sejam da marca HP produzam os melhores resultados.

sou obrigado a usar suportes de impressão da marca hp na minha
impressora hp color LaserJet?
As impressoras, os cartuchos e os suportes de impressão para
HP color LaserJet só produzem resultados óptimos quando trabalham
em conjunto. Os suportes de impressão HP são testados e projectados
para ter um desempenho ao nível das mais elevadas expectativas
dos clientes e para circular suavemente na impressora, sem encravar
nem tingir.

ref.ª descrição referência UPC dimensões (c x l x pr) peso

C4191A cartucho de impressão hp LaserJet a preto 0 88698 22912 5 596 x 422 x 157 mm 0,496 kg

C4192A cartucho de impressão hp LaserJet turquesa 0 88698 22913 2 596 x 422 x 157 mm 0,416 kg

C4193A cartucho de impressão hp LaserJet magenta 0 88698 22914 9 596 x 422 x 157 mm 0,416 kg

C4194A cartucho de impressão hp LaserJet amarelo 0 88698 22915 6 596 x 422 x 157 mm 0,416 kg

C4195A kit de tambor hp* 0 88698 22916 3 489 x 407 x 286 mm 0,552 kg

C4196A kit de transmissão hp 0 88698 22917 0 - -

C4197A kit de fusor hp, 110 volts 0 88698 22918 7 - -

C4198A kit de fusor hp, 220 volts 0 88698 22919 4 - -

C2936A transparências para color hp LaserJet (a cores), 0 88698 04268 7 305 x 217 x 16 mm 0,674 kg
A4 (50 folhas)

C4179B papel lustroso suave para hp LaserJet, 0 88698 23505 8 306,2 x 218,8 x 24,9 mm 1,49 kg
A4 (200 folhas)
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quadro de produção do cartucho

ref.ª descrição

C4191A cartucho de impressão hp LaserJet a preto
C4192A cartucho de impressão hp LaserJet turquesa
C4193A cartucho de impressão hp LaserJet magenta
C4194A cartucho de impressão hp LaserJet amarelo
C4195A kit de tambor hp*

C4196A kit de transmissão hp

C4197A kit de fusor hp, 110 volts

C4198A kit de fusor hp, 220 volts

* 25 000 páginas a preto ou 6 250 páginas a 4 cores; com base em trabalhos de impressão de formato A4/letter de duas
páginas e uma face. O número real de páginas variará em função da utilização de cada cliente. Os factores que influenciam
a média de páginas produzidas incluem a impressão mista a cores e a preto, o formato do papel, comprimento e complexidade
típicos do trabalho e impressão frente e verso automática.

especificação hp (aprox. 5% de cobertura)

9 000 páginas
6 000 páginas
6 000 páginas
6 000 páginas
25 000 páginas a preto ou 
6 250 páginas a 4 cores

100 000 páginas a preto
ou 25 000 páginas a 4 cores

100 000 páginas a preto
ou 50 000 páginas a 4 cores

100 000 páginas a preto
ou 50 000 páginas a 4 cores


