HP Color LaserJet CP4005 printing supplies
(CB400A, CB401A, CB402A, CB403A)

Briljante ideeën verdienen de briljante kleuren van HP
ColorSphere toner
● De geavanceerde technologie van HP ColorSphere
toner is net zo briljant als uw ideeën. Hoogglans en
een dynamisch scala aan heldere, schitterende kleuren
voor zakelijk drukwerk van fotokwaliteit dat uw ideeën
tot leven brengt. De unieke samenstelling van de
tonerdeeltjes in HP ColorSphere toner zorgt voor een
uniform hoog glansniveau met een dynamisch
kleurbereik. U produceert schitterende afbeeldingen en
realistische foto's.

Probleemloze, consistente resultaten besparen tijd en
waarborgen een goede prijs-prestatieverhouding
● HP supplies en de printer werken samen om de
kwaliteit van elke print te waarborgen, tijd te besparen
en een goede prijs-prestatieverhouding te bieden. HP's
Smart Printing technologie is volledig afgestemd op de
unieke eigenschappen van HP's ColorSphere toner:
cartridge en printer passen de instellingen aan om de
printkwaliteit en de betrouwbaarheid te optimaliseren
tijdens de gehele levensduur van de cartridge2.

Met HP ColorSphere toner print u snel en gemakkelijk en
werkt u productiever
● Met HP ColorSphere toner produceert u snel en
gemakkelijk prints van hoge kwaliteit en werkt u
productiever. HP Smart Printing technologie in HP
supplies werkt samen met de printer om tijdig
statusmeldingen en waarschuwingen te genereren en
zo het suppliesbeheer te vereenvoudigen en
suppliesbestellingen in één order te consolideren 2.
Om het systeem gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en
eenvoudig te maken, bevat de all-in-one cartridge alle
onderdelen, ook de toner en de fotogevoelige rol.

2 Met originele HP supplies zijn alle HP printfuncties en kenmerken beschikbaar. Kenmerken en leverbaarheid variëren per land. Meer informatie is beschikbaar op:
www.hp.com/learn/suresupply. Orderconsolidatie beschikbaar voor printers waarop HP Easy Printer Care software is geïnstalleerd.

HP Color LaserJet CP4005 printing supplies zijn ontwikkeld om snel
en gemakkelijk betrouwbare resultaten te produceren. HP ColorSphere
toner produceert een dynamisch scala aan heldere, briljante kleuren.
HP's Smart Printing technologie waarborgt een optimale printkwaliteit
en betrouwbaarheid 1.

HP Color LaserJet CP4005 printing supplies

Technische kenmerken
HP ColorSphere toner – een hoog glansniveau voor een dynamisch scala aan heldere, sprekende kleuren.
● De unieke samenstelling van de tonerdeeltjes in HP ColorSphere toner zorgt voor een uniform hoog glansniveau. Glans maakt kleuren helder en briljant. Het resultaat is een
schitterende fotokwaliteit met kleurrijke afbeeldingen en realistische foto's.
HP ColorSphere toner produceert een fijn kleurenscala voor realistische afbeeldingen met subtiele overgangen.
● HP ColorSphere toner produceert een fijn kleurenscala. HP's kleurentoner heeft een geavanceerde technologie om optimale precisie in het printproces te waarborgen. De tonerdeeltjes
zijn uitzonderlijk consistent van grootte en vorm. Ze kunnen met uiterste precisie op de pagina worden aangebracht om een breed kleurbereik met zeer subtiele nuances te
produceren. Deze precisie zorgt voor prints met hoge impact in een schitterende fotokwaliteit.
HP ColorSphere toner biedt hoge printsnelheden zonder concessies aan de printkwaliteit.
● HP ColorSphere tonerdeeltjes zijn ontworpen rond een perfect gevormde waskern die optimaal samenwerkt met HP's instant-on fusertechnologie, voor een snellere beeldverwerking en
schitterende resultaten.
Suppliesbeheer is eenvoudig, dankzij HP Smart Printing technologie en HP SureSupply.
● HP's innovatieve Smart Printing technologie maakt HP printing supplies gemakkelijk te vervangen en te bestellen. HP supplies en printers wisselen informatie uit om een overzicht te
bieden van de supplies in verschillende printers en tijdig statusmeldingen te geven. De benodigde supplies worden dan in één bestelling geconsolideerd. U hoeft alleen een reseller te
kiezen en uw bestelling on-line te plaatsen met HP SureSupply*.
Het all-in-one ontwerp van HP's printcartridges en HP ColorSphere toner waarborgen een gemakkelijke en betrouwbare werking.
● HP Color LaserJet printcartridges vertegenwoordigen 70% van het imagingsysteem in de printer. Om het systeem gebruiksvriendelijk te maken en de HP betrouwbaarheid te
waarborgen, bevat de beproefde all-in-one cartridge de toner én de fotogevoelige rol. De samenstelling van HP ColorSphere toner draagt bij om dit kritische onderdeel nog
betrouwbaarder te maken. Met consistente, scherpe, zwarte tekst en rijke kleuren als resultaat.
* Bij gebruik van originele HP supplies zijn alle HP printfuncties en kenmerken beschikbaar. Kenmerken en leverbaarheid variëren per land. Meer informatie is beschikbaar op: www.hp.com/learn/suresupply.
Orderconsolidatie beschikbaar voor printers waarop HP Easy Printer Care software is geïnstalleerd.

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

CB400A

UPC-code

Afmetingen (L x B x D) Gewicht

Gem. cartridgeopbrengst

HP Color LaserJet CB400A zwarte printcartridge met 8 82780-59989 5
ColorSphere toner

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Circa 7500 pagina's bij 5%
dekking

CB401A

HP Color LaserJet CB401A cyaan printcartridge met 8 82780-59990 1
ColorSphere toner

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Circa 7500 pagina's bij 5%
dekking

CB402A

HP Color LaserJet CB402A gele printcartridge met
ColorSphere toner

8 82780-59991 8

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Circa 7500 pagina's bij 5%
dekking

CB403A

HP Color LaserJet CB403A magenta printcartridge
met ColorSphere toner

8 82780-59992 5

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Circa 7500 pagina's bij 5%
dekking

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company,L.P.
HP behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of
accessoires. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en
services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor
technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
Gepubliceerd in EMEA 10/06 4AA0-7284 NLE

