HP Color LaserJet CP4005 Printing Supplies
(CB400A, CB401A, CB402A, CB403A)

Strålende ideer fortjener de strålende farver fra HP
ColorSphere Toner.
● HP ColorSphere Toner sikrer den høje teknologi, som
kan matche dine gode idéer, og højglans giver print i
fotokvalitet med levende og smukke farver. De unikt
udviklede tonerpartikler i HP ColorSphere Toner sørger
for ensartet højglans og dynamiske farver - samt
slagkraftig grafik og naturtro billeder.

Problemfri, ensartede resultater sparer tid og
omkostninger.
● Sammen sørger HP forbrugsvarer og printeren for
topkvalitet, hver gang du printer, så du både sparer tid
og penge. HP Smart printing technology udnytter de
unikke egenskaber i HP ColorSphere Toner og gør det
muligt for patronerne og printeren at optimere
printkvalitet og driftsikkerhed i hele patronens levetid.1.

HP ColorSphere Toner - hurtig, enkel og mere produktiv.
● Med HP ColorSphere Toner er det nemt og hurtigt at
printe i høj kvalitet, så du kan øge produktiviteten. HP
Smart printing technology i HP forbrugsvarer arbejder
sammen med printeren og viser forbrugsvarestatus og
giver besked, når der skal bestilles nye varer, og det
hele samles i én ordre 1. For at gøre systemet
driftsikkert og brugervenligt har vi samlet både toner
og printtromle i én enhed.

1 Ved brug af originale HP forbrugsvarer kan alle HP printfunktioner udnyttes. Programfunktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land. Se mere på
www.hp.com/learn/suresupply. Det er muligt at samle bestillinger på printere med HP Easy Printer Care software installeret.

HP Color LaserJet CP4005 Printing Supplies er skabt til at levere
hurtige og pålidelige resultater, og HP ColorSphere Toner giver et
dynamisk udvalg af klare, flotte farver. HP Smart printing technology
sikrer optimal kvalitet og pålidelighed.

HP Color LaserJet CP4005 Printing Supplies

Tekniske egenskaber
HP ColorSphere Toner – højglans giver et dynamisk udvalg af klare, flotte farver.
● De unikt udviklede tonerpartikler i HP ColorSphere Toner sikrer resultater med ensartet højglans. Glans giver endnu bedre, strålende farver, og resultatet er professionel print i
fotokvalitet med slagkraftig grafik og naturtro billeder.
HP ColorSphere Toner leverer finere farver, mere glidende farveovergange og naturtro billeder.
● HP ColorSphere Toner leverer et stort farveområde. For at sikre ekstrem præcision i printprocessen benytter HP's farvetoner en avanceret tonerformel teknologi. Alle tonerpartikler er af
helt ensartet størrelse og form, hvilket gør det muligt at påføre partiklerne på papiret med den præcision, der er nødvendig for at fremstille et bredt spektrum af farver, så selv de
mindste nuanceforskelle kommer med. En præcision, der sikrer professionel print i fotokvalitet med gennemslagskraft.
Høj printhastighed uden at gå på kompromis med kvaliteten – takket være HP ColorSphere Toner.
● HP ColorSphere tonerpartikler er videnskabeligt udviklet omkring en vokskerne med perfekt størrelse, som er udviklet specielt til at fungere sammen med HP Instant-on Fuser
teknologien, så der opnås hurtigere billedbehandling og optimale resultater.
Det er let at holde styr på forbrugsvarerne med HP Smart printing technology og HP SureSupply.
● HP Smart printing technology gør HP's printerforbrugsvarer nemme at udskifte og bestille. HP forbrugsvarer og dine printere udveksler informationer, der giver overblik over
forbrugsvarerne i printerne og sørger for løbende statusmeddelelser og advarsler. De forbrugsvarer, der er brug for, samles i en enkelt bestilling. Det eneste, du skal gøre, er at vælge
din foretrukne forhandler og bestille online med HP SureSupply*.
HP's all-in-one printpatroner og HP ColorSphere Toner sikrer nem og pålidelig drift.
● HP Color LaserJet printpatroner udgør op til 70% af printerens printsystem. For at gøre systemet brugervenligt og opnå den driftsikkerhed, HP er berømt for, har vi samlet toner og
printtromle i én enhed. HP ColorSphere Toner udnytter dette design, så denne kritiske komponent bliver endnu mere pålidelig. Resultatet er ensartet knivskarp tekst og mættede farver.
* Brug af originale HP forbrugsvarer sikrer mulighed for at udnytte alle HP's printfunktioner. Programfunktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land. Se mere på www.hp.com/learn/suresupply. Det er muligt
at samle bestillinger på printere med HP Easy Printer Care software installeret.

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vægt

Gennemsnitlig patronkapacitet

CB400A

HP Color LaserJet CB400A Black Print Cartridge
med ColorSphere Toner

8 82780-59989 5

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Ca. 7.500 sider med 5 %
dækning

CB401A

HP Color LaserJet CB401A Cyan Print Cartridge med 8 82780-59990 1
ColorSphere Toner

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Ca. 7.500 sider med 5 %
dækning

CB402A

HP Color LaserJet CB402A Yellow Print Cartridge
med ColorSphere Toner

8 82780-59991 8

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Ca. 7.500 sider med 5 %
dækning

CB403A

HP Color LaserJet CB403A Magenta Print Cartridge
med ColorSphere Toner

8 82780-59992 5

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Ca. 7.500 sider med 5 %
dækning
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