
• snabba och ekonomiska monokroma utskrifter

• proffsiga kvalitetsutskrifter

• snabba och ekonomiska färgutskrifter

• hp tonerkassetter med ultraprecise-teknologi

• hp tonergauge-teknik 

• det behövs inte någon separat monokrom
skrivare för vanliga kontorsutskrifter

• utskrifter av samma kvalitet som från utskriftsbyråer
kan skapas internt för kortare produktionstid

• förbättrar dokumentens kommunikationsvärde

• jämnare resultat, mjuka gråtoner och inga ränder

• man behöver inte längre gissa när det är dags
att beställa förbrukningsartiklar 

egenskaper fördelar

utvecklade för förbättrad prestanda
Den nya familjen nätverksskrivare för A3-format, HP Color LaserJet 8550, använder samma HP tillbehör
som skrivarna i HP Color LaserJet 8500-serien. I sortimentet ingår fyra separata tonerkassetter för
förbättrad utskriftskvalitet (svart, cyan, magenta och gul) och tre satser (trumenhet, överföringsenhet
och fixeringsenhet). Liksom alla HP tillbehör är de optimerade för skrivarna för att skapa skarpa och
tydliga utskrifter under hela sin livslängd. Det genomsnittliga antalet sidor vid 5 % täckning är 8 500
för färgkassetterna och 75 000 i fyrfärg för överföringsenheten.

kreativa färgutskrifter för alla behov
Den nya familjen färgskrivare, HP Color LaserJet 8550, använder HP:s originaltillbehör som utvecklats
tillsammans för att garantera att kvaliteten och resultatet blir så bra som möjligt. De kan därför skriva
ut A3-utskrifter i färg och svartvitt i stora volymer och i en hastighet och kvalitet som tillfredsställer
alla proffsbehov. De här kreativa färgutskrifterna är till för alla, från arbetsgrupper på stora företag
till grafiska formgivare och CAD/CAM-användare. HP tonerkassetter med hög kapacitet och billiga
HP-medier gör det både ekonomiskt och praktiskt att köra korta utskriftsserier av färgutskrifter internt.

hp color LaserJet 8550 skrivartillbehör 
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produktspecifikationer

art. nr beskrivning mått (l x b x d) vikt EAN-kod
C4149A hp svart tonerkassett 511 x 184 x 245 mm 2 420 g 0 88698 22904 0

C4150A hp cyan tonerkassett 544 x 162 x 215 mm 1 750 g 0 88698 22905 7

C4151A hp magenta tonerkassett 544 x 162 x 215 mm 1 750 g 0 88698 22906 4

C4152A hp gul tonerkassett 544 x 162 x 215 mm 1 750 g 0 88698 22907 1

C4153A hp trumenhet 507 x 196 x 345 mm 3 120 g 0 88698 22908 8

C4154A hp överföringsenhet 556 x 326 x 517 mm 9 300 g 0 88698 22909 5

C4156A hp fixeringsenhet, 220 volt 579 x 254 x 267 mm 5 400 g 0 88698 22911 8

C2936A hp color LaserJet OH-film, 
A4 (kartong om 50) 310 x 219 x 19 mm 680 g 0 88698 04268 7

C4179B hp color LaserJet soft gloss papper, 
A4 (förpackning om 200 ark) 225 x 25 x 289 mm 1 570 g 0 88698 23505 8

ekonomiska färgutskrifter internt
De förbättrade tonerkassetterna för den nya
HP Color LaserJet 8550-familjen samverkar
med trum-, överförings- och fixeringsenheterna
för att ge klassens bästa färgutskrifter.
HP 8550-familjens avancerade funktioner – t.ex.
arksamling, häftningsfunktion, broschyrutskrift
och andra alternativ för färdigställande av
dokument, utskrift direkt till PDF, automatisk
Pantone färgkalibrering och färgemulering –
gör det möjligt att hantera projekt, som man
tidigare alltid köpte utifrån, internt – exempelvis
korta serier av färgbroschyrer, nyhetsbrev,
affischer och presentationer i format upp till A3.

enastående färgbilder
HP Color LaserJet 8550-familjen, HP toner-
kassetter och HP-medier samverkar för att ge

enastående färgbilder, levande grafik och skarp
svart text. Resultatet uppfyller de höga kraven
från såväl företagets egna proffskreatörer som
den vanlige affärsanvändaren, vilka vill kunna
hantera mer krävande färg- och grafikintensiva
projekt som att importera bilder och grafik
från webbsidor, skannrar och digitalkameror.

billiga medier
• HP Color LaserJet Soft Gloss papper ger full

tryckerikvalitet till in-housepris. Datablad,
broschyrer, nyhetsbrev och andra utskrifter i
korta serier får ett proffsigt utseende och känsla.

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

hp color LaserJet 8550 skrivartillbehör 



hur kan den nya skrivarfamiljen HP Color LaserJet 8550 sänka
kostnaderna för färgutskrifter?
Liksom skrivarna i HP Color LaserJet 8500-serien kräver den nya
HP Color LaserJet 8550-familjen färre HP tillbehör än tidigare
skrivarmodeller (sju i stället för elva), vilket innebär att kostnaden per
sida blir lägre. En färgkassett räcker i genomsnitt till 8 500 sidor,
medan trum-, överförings- och fixeringsenheterna ger upp till
12 500, 75 000 respektive 100 000 sidor i fyrfärg, alla vid 5 %
täckning. Dessutom kan man med hjälp av HP TonerGauge-
tekniken övervaka tonernivåerna på skrivarens frontpanel. På så
sätt slipper man kostsamma driftsavbrott och kan beställa HP
tillbehör på ett mer effektivt sätt.

tabell över kapacitet

art. nr beskrivning hp-specifikation (cirka 5 % täckning)
C4149A hp svart tonerkassett 17 000 sidor

C4150A hp cyan tonerkassett 8 500 sidor

C4151A hp magenta tonerkassett 8 500 sidor

C4152A hp gul tonerkassett 8 500 sidor

C4153A hp trumenhet 50 000 sidor i svartvitt eller 12 500 i fyrfärg

C4154A hp överföringsenhet 150 000 sidor i svartvitt eller 75 000 i fyrfärg

C4156A hp fixeringsenhet, 220 volt 100 000 sidor (svartvitt eller färg)

kan man använda alla HP Color LaserJet tillbehör?
HP Color LaserJet OH-film passar alla HP Color LaserJet skrivare.
HP Color LaserJet Soft Gloss papper är speciellt utvecklat för skri-
varna HP Color LaserJet 8500/8550 och är inte avsett för skrivarna
HP Color LaserJet och Color LaserJet 5/5M. Tidigare produkter
som t.ex. HP Premium glättat papper för Color LaserJet 5/5M
passar inte till skrivarna HP Color LaserJet 8500/8550.
HP tonerkassetter och trum-, överförings- och fixeringsenheter kan
inte användas på äldre maskiner.

måste jag använda HP-märkta medier i min HP Color LaserJet
skrivare?
HP Color LaserJet skrivare, tonerkassetter och medier ger endast
optimalt resultat när de används tillsammans. HP-medier testas
och utvecklas för att uppfylla kundernas höga förväntningar och
utformas för att smidigt passera genom skrivaren utan att det
fastnar eller att tonerdropparna flyter ut.

FAQ (vanliga frågor)



Detta dokument är baserat på interna tester som HP nyligen genomfört med beprövad branschstandard och HP:s egna testmetoder. 
Specifikationer kommer att ändras men rimlig ansträngning har gjorts för att säkerställa att informationen i detta dokument

är korrekt, faktabaserad och fullständig. Analysen som presenteras här är HP:s åsikt. 

Den tekniska informationen i detta dokument kan ändras utan att detta meddelas.
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