Tiskový spotřební materiál pro tiskárny HP Color
LaserJet CP4005
(CB400A, CB401A, CB402A, CB403A)

Dokonalé představy si zaslouží dokonalé barvy toneru
HP ColorSphere
● Vyspělá technologie spojuje dokonalost vašich
představ s tonerem HP ColorSphere. Vysoký lesk
vytváří dynamickou škálu jasných nádherných barev u
podnikového tisku fotografické kvality, se kterým
naplníte své představy. Jedinečný design tonerových
částic umožňuje toneru HP ColorSphere provádět
jednolitý tisk s vysokým leskem a poskytnout
dynamickou škálu barev. Získáte výraznou grafiku a
realistické obrázky.

Konzistentní výsledky dosažené bez starostí šetří čas a
poskytují skutečnou hodnotu
● Spotřební materiál HP spolupracuje s tiskárnou a
zaručuje kvalitu každého výtisku, šetří tedy čas a
poskytuje skutečnou hodnotu. Inteligentní tisková
technologie HP Smart je pečlivě přizpůsobena
jedinečným vlastnostem toneru HP ColorSphere a
umožňuje kazetám a tiskárně provádět úpravy vedoucí
k optimalizaci kvality a spolehlivosti tisku po dobu
životnosti kazet1.

Toner HP ColorSphere urychluje a usnadňuje tisk, budete
tedy produktivnější
● Toner HP ColorSphere urychluje a usnadňuje tisk
vysoké kvality, budete tedy produktivnější. Inteligentní
tisková technologie HP Smart ve spotřebním materiálu
HP spolupracuje s tiskárnou, čímž poskytuje informace
o stavu spotřebního materiálu a včasná varovná
hlášení zaručující jeho snadnou správu a konsoliduje
požadovaný spotřební materiál do jedné objednávky 1.
Osvědčená kazeta typu vše v jednom je určena k
jednoduchému provozu a zajištění snadné
použitelnosti a spolehlivosti systému. Jediná jednotka
zahrnuje toner a zobrazovací válec.

1 Při použití originálního spotřebního materiálu HP je zajištěna dostupnost všech tiskových funkcí HP. Funkce programu a dostupnost se mohou v různých zemích lišit.

Další informace naleznete na webové adrese www.hp.com/learn/suresupply. Konsolidace objednávek je možná u tiskáren s nainstalovaným softwarem HP Easy Printer
Care Software.

Tiskový spotřební materiál HP Color LaserJet CP4005 přináší rychlé,
snadné a spolehlivé výsledky. Toner HP ColorSphere vytváří
dynamickou škálu jasných dokonalých barev. Inteligentní tisková
technologie HP Smart optimalizuje kvalitu a spolehlivost tisku.

Tiskový spotřební materiál pro tiskárny HP Color
LaserJet CP4005
Technické funkce
Toner HP ColorSphere s vysokým leskem přináší dynamickou škálu jasných dokonalých barev.
● Jedinečný design tonerových částic umožňuje toneru HP ColorSphere provádět jednolitý tisk s vysokým leskem. Lesk umožňuje dosáhnout dynamické škály jasných dokonalých barev.
Výsledkem je výrazná grafika a realistické obrázky umožňující podnikový tisk fotografické kvality.
Toner HP ColorSphere vytváří jemnou škálu barev při tisku hladších přechodů a realistických obrázků.
● Toner HP ColorSphere vytváří jemnou škálu barev. Barevný toner HP disponuje technologií pokrokového složení toneru a zaručuje naprostou přesnost během tisku. Každá vytvořená
tonerová částice má velmi konzistentní velikost a tvar a částice lze tedy umisťovat na stránku s přesností, která je třeba k dosažení široké škály barev s těmi nejjemnějšími rozdíly
odstínu. Pomocí takové přesnosti dosáhnete působivého podnikového tisku fotografické kvality.
Díky toneru HP ColorSphere oceníte vysokou rychlost tisku bez ústupků na úkor kvality.
● Tonerové částice HP ColorSphere byly vyvinuty vědeckými metodami a jejich střed tvoří dokonale dimenzované voskovité jádro. Toner byl navržen k součinnosti s technologií HP
fixační jednotky s okamžitým náběhem teploty s cílem dosáhnout rychlejšího zpracování obrazu a optimálních výsledků.
Inteligentní tisková technologie HP Smart a nástroj HP SureSupply usnadňují správu spotřebního materiálu.
● Inovovaná inteligentní tisková technologie HP Smart zajišťuje snadnou výměnu a objednávku tiskového spotřebního materiálu HP. Na základě komunikace mezi spotřebním
materiálem HP a tiskárnami jsou získávány aktuální údaje o spotřebním materiálu v tiskárnách a poskytovány včasné informace o jeho stavu a varovná hlášení. Požadovaný spotřební
materiál je následně konsolidován do jedné objednávky. Stačí zvolit upřednostňovaného prodejce a odeslat objednávku online pomocí nástroje HP SureSupply*.
Design HP tiskové kazety typu vše v jednom a toneru HP ColorSphere umožňují snadný a spolehlivý provoz.
● Tiskové kazety HP Color LaserJet tvoří až 70 % zobrazovacího systému tiskárny. Osvědčená kazeta typu vše v jednom je určena k jednoduchému provozu, zajištění tradiční
spolehlivosti HP a snadného použití systému. Jediná jednotka zahrnuje toner a zobrazovací válec. Toner HP ColorSphere je vyroben s cílem vylepšit tento design a dále zvýšit
spolehlivost této důležité součásti. Výsledkem je konzistentní ostrý černobílý text a syté barvy.
* Při použití originálního spotřebního materiálu HP je zajištěna dostupnost všech tiskových funkcí HP. Funkce programu a dostupnost se mohou v různých zemích lišit. Další informace naleznete na webové adrese
www.hp.com/learn/suresupply. Konsolidace objednávek je možná u tiskáren s nainstalovaným softwarem HP Easy Printer Care Software.

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Kód UPC

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Průměrná výtěžnost kazety

CB400A

CB400A Černá tisková kazeta HP Color LaserJet s
tonerem ColorSphere

8 82780-59989 5

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Asi 7500 stránek při 5%
pokrytí

CB401A

CB401A Azurová tisková kazeta HP Color LaserJet s 8 82780-59990 1
tonerem ColorSphere

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Asi 7500 stránek při 5%
pokrytí

CB402A

CB402A Žlutá tisková kazeta HP Color LaserJet s
tonerem ColorSphere

8 82780-59991 8

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Asi 7500 stránek při 5%
pokrytí

CB403A

CB403A Purpurová tisková kazeta HP Color LaserJet 8 82780-59992 5
s tonerem ColorSphere

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Asi 7500 stránek při 5%
pokrytí
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