HP Color LaserJet CP4005-utskriftsrekvisita
(CB400A, CB401A, CB402A, CB403A)

Strålende ideer fortjener de strålende fargene til HP
ColorSphere-toneren
● HP ColorSphere-toneren er høyteknologi som er på
høyde med dine gode ideer. Høy glans gir et
dynamisk omfang av skarpe, flotte farger for
forretningsutskrifter av fotokvalitet, som gir liv til dine
ideer. HP ColorSphere-toneren gir med sin unike
tonerpartikkelutforming en ensartet, høy glans og et
dynamisk omfang av farger. Få slående grafikk og
realistiske bilder.

Problemfrie, konsistente utskrifter sparer deg for tid og
gir valuta for pengene
● HPs rekvisita og skriveren bidrar sammen til å sikre
kvaliteten i hver utskrift, noe som betyr tid spart og
valuta for pengene. HP Smart utskriftsteknologi er
finjustert i forhold til de unike egenskapene til HP
ColorSphere-toneren, slik at kassettene og skriveren
kan foreta justeringer som optimaliserer
utskriftskvaliteten og påliteligheten i kassettens
brukstid1.

HP ColorSphere-toneren gjør det raskt og enkelt å skrive
ut, og du blir mer produktiv
● HP ColorSphere-toneren gjør kvalitetsutskrifter raskt og
enkelt, slik at du blir mer produktiv. HP Smart
utskriftsteknologi i HP-rekvisita bidrar sammen med
skriveren til å gi rekvisitastatus og varsler i god tid for
enkel rekvisitaadministrasjon og konsolidering av
rekvisitabehov i en enkelt bestilling 1. For å gjøre
systemet enkelt å bruke og pålitelig er denne
alt-i-ett-kassetten konstruert for enkel betjening ved at
toner og bildetrommel er samlet i én enhet.

1 Bruk av originale HP-rekvisita sikrer at alle HPs utskriftsfunksjoner er tilgjengelige. Programfunksjoner og tilgjengelighet kan variere fra land til land. Gå til

www.hp.com/learn/suresupply hvis du vil ha mer informasjon. Bestillingskonsolidering er tilgjengelig på skrivere med HP Easy Printer Care-programvare installert.

Utskriftsrekvisita for HP Color LaserJet CP4005 er laget for raske,
enkle og pålitelige resultater. HP ColorSphere-toner produserer et
dynamisk omfang av skarpe, klare farger. HP Smart utskriftsteknologi
gir optimal utskriftskvalitet og pålitelighet.
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Tekniske funksjoner
HP ColorSphere-toner – høy glans som gir et dynamisk omfang av skarpe, klare farger.
● HP ColorSphere-toneren gir med sin unike tonerpartikkelutforming en ensartet, høy glans. Glansen muliggjør et dynamisk omfang av skarpe, klare farger. Resultatet er flott grafikk og
realistiske bilder som gir forretningsutskrifter av fotokvalitet.
HP ColorSphere-toneren produserer et godt omfang av farger for fine overganger og realistiske bilder.
● HP ColorSphere-toneren produserer et godt omfang av farger. HPs fargetoner bruker avansert tonersammensetningsteknologi for å oppnå en ekstrem presisjon i utskriftsprosessen. Alle
tonerpartikler som produseres har en ekstremt ensartet størrelse og form, noe som gjør at partiklene kan plasseres på siden med den presisjonen som er nødvendig for å produsere et
bredt omfang av farger med de fineste fargenyanser. Med denne presisjonen får du slående forretningsutskrifter med fotokvalitet.
Oppnå raske utskriftshastigheter uten å ofre utskriftskvalitet – takket være HP ColorSphere-toneren.
● HP ColorSphere-tonerpartiklene er vitenskapelig fremstilt rundt en vokskjerne i perfekt størrelse som er utviklet for HPs fuserteknologi med hurtigstart for raskere bildebehandling med
optimale resultater.
Det er enkelt å administrere rekvisita med HP Smart utskriftsteknologi og HP Sikker forsyning.
● Innovativ HP Smart utskriftsteknologi gjør det enkelt å bytte og bestille utskriftsrekvisita fra HP. HP-rekvisita og skriverne utveksler informasjon og gir et øyeblikksbilde av
rekvisitasituasjonen for skriverne, med status og varsler i god tid. Rekvisitabehovet blir deretter konsolidert i en enkelt bestilling. Alt du behøver å gjøre er å velge foretrukket forhandler
og bestille online via HP Sikker forsyning*.
HPs alt-i-ett-tonerkassettdesign og HP ColorSphere-toneren gir enkel, pålitelig drift.
● HP Color LaserJet-tonerkassettene utgjør opptil 70 % av skriverens bildebehandlingssystem. For å gjøre systemet enkelt å bruke og sørge for legendarisk HP-pålitelighet er vår
anerkjente alt-i-ett-kassett konstruert for enkel bruk ved at toner og bildetrommel er samlet i én enhet. HP ColorSphere-toneren er utviklet for å forbedre denne designen og gjøre denne
kritiske komponenten enda mer pålitelig. Resultatet er gjennomgående skarp svart tekst og rike farger.
* Bruk av originale HP-rekvisita sikrer tilgjengelighet av alle HP-utskriftsfunksjoner. Programfunksjoner og tilgjengelighet kan variere fra land til land. Gå til www.hp.com/learn/suresupply hvis du vil ha mer
informasjon. Bestillingskonsolidering er tilgjengelig på skrivere med HP Easy Printer Care-programvare installert.

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vekt

Gjennomsnittlig kassettytelse

CB400A

HP Color LaserJet CB400A svart tonerkassett med
ColorSphere-toner

8 82780-59989 5

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Omtrent 7 500 sider med 5
% dekning

CB401A

HP Color LaserJet CB401A cyan tonerkassett med
ColorSphere-toner

8 82780-59990 1

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Omtrent 7 500 sider med 5
% dekning

CB402A

HP Color LaserJet CB402A gul tonerkassett med
ColorSphere-toner

8 82780-59991 8

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Omtrent 7 500 sider med 5
% dekning

CB403A

HP Color LaserJet CB403A magenta tonerkassett
med ColorSphere-toner

8 82780-59992 5

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Omtrent 7 500 sider med 5
% dekning
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