HP Color LaserJet CP4005 tulostustarvikkeet
(CB400A, CB401A, CB402A, CB403A)

Loistavat ideat tarvitsevat loistavia värejä, jotka HP
ColorSphere värijauhe varmistaa.
● Kehittynyt tekniikka korostaa ideoittesi loistavuutta HP
ColorSphere värijauheella. Voimakas kiilto tuottaa
dynaamisen valikoiman kirkkaita ja kauniita värejä
valokuvalaatuisiin yrityksen tulosteisiin, jotka herättävät
ideasi eloon. Värijauheosasten ainutlaatuisen
rakenteen ansiosta HP ColorSphere -värijauhe tuottaa
yhtenäisen, voimakkaan kiillon ja dynaamisen
värivalikoiman. Voit tulostaa näyttävää grafiikkaa ja
luonnollisia kuvia.

Vaivattomasti saatavat, yhdenmukaiset tulokset
säästävät aikaa ja antavat lisäarvoa
● HP-tulostustarvikkeet ja tulostin toimivat yhdessä
varmistaen kunkin tulosteen laadun, mikä säästää
aikaa ja tuottaa lisäarvoa. HP:n älykäs
tulostustekniikka on hienosäädetty HP ColorSphere
värijauheen mukaan, ja tulostuskasetit sekä tulostin
voivat siten tehdä säätöjä, jotka parantavat
tulostuslaatua ja luotettavuutta koko mustekasetin
käyttöiän ajan1.

HP ColorSphere värijauheen ansiosta tulostaminen on
nopeaa ja helppoa, joten tuottavuus lisääntyy
● HP ColorSphere värijauheen ansiosta hyvälaatuisten
tulosteiden tulostaminen on nopeaa ja helppoa, joten
tuottavuus lisääntyy. HP-tarvikkeiden älykäs
HP-tulostustekniikka yhdessä tulostimen kanssa
mahdollistaa tarvikkeiden tilailmoitukset ja ajoissa
annettavat hälytykset, jotka helpottavat tarvikkeiden
hallintaa ja mahdollistavat tarvittavien tuotteiden
yhdistämisen yhteen tilaukseen 1. Jotta järjestelmä
toimisi helposti ja luotettavasti, all-in-one-kasetit
sisältävät värijauheen ja kuvarummun samassa
tuotteessa.

1 Aitojen HP-tarvikkeiden käyttäminen varmistaa kaikkien HP-tulostusominaisuuksien käytettävyyden. Ohjelman ominaisuudet ja saatavuus saattavat vaihdella maittain.
Saat lisätietoja osoitteesta www.hp.com/learn/suresupply. Tilausten yhdistäminen on mahdollista tulostimissa, joissa on HP Easy Printer Care ohjelma.

HP Color LaserJet CP4005 -tulostustarvikkeet on suunniteltu
tuottamaan tuloksia nopeasti, helposti ja luotettavasti. HP ColorSphere
-värijauhe tuottaa dynaamisen valikoiman kirkkaita ja loistavia värejä.
HP:n älykäs tulostustekniikka parantaa tulostuslaatua ja luotettavuutta.

HP Color LaserJet CP4005 tulostustarvikkeet

Tekniset ominaisuudet
HP ColorSphere -värijauhe – voimakas kiilto tuottaa dynaamisen valikoiman kirkkaita ja loistavia värejä.
● Värijauheosasten ainutlaatuisen rakenteen ansiosta HP ColorSphere -värijauhe tuottaa yhtenäisen, voimakkaan kiillon. Kiilto mahdollistaa dynaamisen valikoiman kirkkaita ja loistavia
värejä. Näin saadaan näyttävää grafiikkaa ja luonnollisia kuvia sekä valokuvalaatuisia yrityksen tulosteita.
HP ColorSphere värijauhe tuottaa laajan värialueen, pehmeät värisiirtymät ja todentuntuiset kuvat.
● HP ColorSphere värijauhe tuottaa laajan värivalikoiman. HP:n värijauheessa käytetään edistynyttä värijauhekoostumusta, jonka avulla varmistetaan tulostusprosessin äärimmäinen
tarkkuus. Kaikkien värijauheosasten koko ja muoto on äärimmäisen yhdenmukainen, joten osaset asettuvat sivulle tarkkuudella, jota tarvitaan laajan värialueen ja hienostuneiden
sävyjen tuottamisessa. Tämän tarkkuuden ansiosta yrityksen tulosteista tulee kirkkaita ja valokuvalaatuisia.
Nauti nopeasta tulostuksesta laadusta tinkimättä HP ColorSphere värijauheen ansiosta.
● Tieteellisesti kehitetyn HP ColorSphere värijauheen osaset tuotetaan tarkasti mitoitetun vahaytimen ympärille. Ne on suunniteltu toimimaan yhdessä HP:n pikalämpenemistekniikan
kanssa.
Tarvikkeiden hallinta on helppoa HP:n älykkään tulostustekniikan ja HP SureSupply palveluohjelman ansiosta.
● Innovatiivinen HP:n älykäs tulostustekniikka helpottaa HP:n tulostustarvikkeiden vaihtamista ja tilaamista. HP-tarvikkeet ja tulostimet vaihtavat tietoja keskenään, joten saat
kokonaiskuvan tulostinten tarvikkeista sekä tilailmoitukset ja hälytykset ajoissa. Tämän jälkeen tarvittavat tuotteet voi yhdistää yhteen tilaukseen. Käyttäjän tarvitsee vain valita
jälleenmyyjä ja lähettää tilaus Internetin kautta käyttämällä HP SureSupply ohjelmaa*.
HP:n all-in-onekasetti ja HP ColorSphere värijauhe toimivat helposti ja luotettavasti.
● HP Color LaserJet kasetti muodostaa jopa 70 % tulostimesi kuvanmuodostusjärjestelmästä. Järjestelmä toimii helposti ja HP:n kuuluisa luotettavuus varmistuu, sillä testatut
helppokäyttöiset all-in-one-kasetit sisältävät sekä värijauheen että kuvarummun. HP ColorSphere värijauhe on suunniteltu tukemaan tätä rakennetta ja lisäämään entisestään tämän
keskeisen osan luotettavuutta. Tuloksena on tasaisen tarkkaa mustaa tekstiä ja runsaita värejä.
* Aitojen HP-tarvikkeiden käyttäminen varmistaa kaikkien HP-tulostusominaisuuksien käytettävyyden. Ohjelman ominaisuudet ja saatavuus saattavat vaihdella maittain. Saat lisätietoja osoitteesta
www.hp.com/learn/suresupply. Tilausten yhdistäminen on mahdollista tulostimissa, joissa on HP Easy Printer Care ohjelma.

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

UPC-tunnus

Mitat (korkeus x leveys Paino
x syvyys)

Riittoisuus keskimäärin

CB400A

Musta HP Color LaserJet CB400A -tulostuskasetti,
jossa on ColorSphere-väriainetta

8 82780-59989 5

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Noin 7 500 sivua, 5 %:n
kattavuus

CB401A

Syaani HP Color LaserJet CB401A -tulostuskasetti,
jossa on ColorSphere-väriainetta

8 82780-59990 1

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Noin 7 500 sivua, 5 %:n
kattavuus

CB402A

Keltainen HP Color LaserJet CB402A -tulostuskasetti,
jossa on ColorSphere-väriainetta

8 82780-59991 8

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Noin 7 500 sivua, 5 %:n
kattavuus

CB403A

Magenta HP Color LaserJet CB403A -tulostuskasetti,
jossa on ColorSphere-väriainetta

8 82780-59992 5

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Noin 7 500 sivua, 5 %:n
kattavuus
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