Materiały eksploatacyjne HP Color LaserJet CP4005
(CB400A, CB401A, CB402A, CB403A)

Wspaniałe pomysły zasługują na wspaniałe kolory
nowego tonera HP ColorSphere.
● Zaawansowana technologia tonera HP ColorSphere
ułatwi realizację nowatorskich pomysłów. Wysoki
połysk, bogata gama wyrazistych, nasyconych
kolorów i fotograficzna jakość wydruków biznesowych
może pomóc firmie w realizacji wielu pomysłów.
Specjalna budowa cząsteczek tonera HP ColorSphere
gwarantuje równomierny, wysoki połysk i bogactwo
kolorów. W rezultacie elementy graficzne są bardzo
wyraziste, a fotografie - realistyczne.

Zawsze doskonałe rezultaty oznaczają dużą oszczędność
czasu i pieniędzy.
● Współpraca materiałów eksploatacyjnych HP z
drukarką zapewnia ogromne korzyści w postaci
wysokiej jakości każdego wydruku i oszczędności
czasu. Inteligentna technologia druku HP doskonale
współpracuje z nowym tonerem HP ColorSphere,
umożliwiając kasetom i drukarce korygowanie druku w
celu optymalizacji jego jakości i niezawodności przez
cały okres eksploatacji kasety1.

Toner HP ColorSphere przyspiesza i ułatwia drukowanie,
zwiększając wydajność pracy.
● Toner HP ColorSphere umożliwia szybkie i łatwe
drukowanie materiałów wysokiej jakości, zwiększając
wydajność pracy w firmie. Inteligentna technologia
druku HP Smart zastosowana w materiałach
eksploatacyjnych HP współpracuje z drukarką, dzięki
czemu użytkownicy otrzymują informacje o statusie i
niskim poziomie materiałów, co ułatwia ich
zamawianie 1. Te wielofunkcyjne kasety HP zostały
opracowane z myślą o prostej obsłudze - kaseta, toner
i bęben obrazowy tworzą jeden produkt. Zwiększa to
niezawodność systemu i ułatwia jego eksploatację.

1 Używanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP gwarantuje dostępność wszystkich funkcji drukowania HP. Zasady i dostępność programu mogą być różne w
zależności od kraju. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/learn/suresupply. Łączenie zamówień w drukarkach z zainstalowanym
oprogramowaniem HP Easy Printer Care.

Materiały eksploatacyjne do drukarek HP Color LaserJet CP4005
gwarantują szybkość, łatwość i niezawodność druku. Toner HP
ColorSphere oferuje bogatą gamę żywych, nasyconych kolorów.
Inteligentna technologia druku HP Smart optymalizuje jakość i
niezawodność procesu drukowania.
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Właściwości techniczne
Toner HP ColorSphere zapewnia wysoki połysk wydruku oraz bogatą gamę żywych, nasyconych kolorów.
● Specjalna budowa cząsteczki tonera HP ColorSphere zapewnia wysoki, równomierny połysk. Połysk ten jeszcze bardziej podkreśla bogactwo wyrazistych, nasyconych kolorów. W
efekcie grafika prezentuje się bardzo atrakcyjnie, a obrazy wyglądają realistycznie, dzięki czemu dokumenty biznesowe zyskują fotograficzną jakość.
Toner HP ColorSphere zapewnia bogactwo barw i subtelne przejścia pomiędzy kolorami, a w rezultacie - realistyczną jakość fotografii.
● Toner HP ColorSphere zapewnia bogatą gamę kolorów. Zaawansowana receptura i technologia produkcji kolorowych tonerów HP gwarantuje wyjątkową precyzję druku. Wszystkie
cząsteczki spełniają surowe kryteria rozmiaru i kształtu, co umożliwia ich precyzyjne rozmieszczenie na papierze. Jest to niezbędne do osiągnięcia bogatej gamy kolorów z
najsubtelniejszymi nawet odcieniami. W rezultacie powstają dokumenty biznesowe o doskonałej, fotograficznej jakości druku.
Przyspieszenie druku bez obniżania jego jakości dzięki nowemu tonerowi HP ColorSphere.
● Opracowane przez naukowców cząsteczki tonera HP ColorSphere mają woskowy rdzeń o doskonale dobranych wymiarach. Umożliwia to doskonałą współpracę tonera z grzałką
utrwalającą HP o natychmiastowym działaniu, przyspiesza przetwarzanie obrazu i optymalizuje rezultaty druku.
Inteligentna technologia druku HP Smart i narzędzie HP SureSupply ułatwiają zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi.
● Nowatorska inteligentna technologia druku HP Smart ułatwia wymianę materiałów eksploatacyjnych i zarządzanie nimi. Materiały eksploatacyjne i drukarki współpracują ze sobą,
dzięki czemu użytkownik może w każdej chwili sprawdzić stan materiałów eksploatacyjnych w drukarkach, jest powiadamiany o ich statusie oraz niskim poziomie. Może więc złożyć
jedno zbiorcze zamówienie na wszystkie potrzebne materiały eksploatacyjne. Wystarczy, że wybierze dostawcę materiałów i zamówi je przez Internet przy użyciu narzędzia HP
SureSupply*.
Konstrukcja wielofunkcyjnej kasety z tonerem HP i tonera HP ColorSphere ułatwia ich eksploatację i zapewnia niezawodność.
● Kasety z tonerem HP Color LaserJet stanowią nawet 70% systemu tworzenia obrazu drukarki. Sprawdzona wielofunkcyjna kaseta HP została opracowana z myślą o prostej obsłudze –
kaseta, toner i bęben obrazowy tworzą jeden produkt. Ułatwia to eksploatację systemu i zapewnia jego niezawodność, z której znane są produkty HP. Technologia wytwarzania
tonera HP ColorSphere została dostosowana do wymagań tej kasety, co dodatkowo zwiększa niezawodność produktu. W rezultacie wszystkie wydruki mają wyrazisty tekst i bogatą
gamę kolorów.
*Używanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP w pełni gwarantuje wykorzystanie wszystkich funkcji drukowania HP. Zasady i dostępność programu mogą być różne w zależności od kraju. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/learn/suresupply. Funkcja łączenia zamówień dostępna w drukarkach z zainstalowanym oprogramowaniem HP Easy Printer Care.

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

Wymiary (dł x szer x gł) Waga

Średnia wydajność kasety z
tonerem

CB400A

Kaseta HP Color LaserJet z czarnym tonerem
ColorSphere (CB400A)

8 82780-59989 5

400 x 148 x 268 mm

2.2 kg

Oko³o 7 500 stron o
pokryciu 5%

CB401A

Kaseta HP Color LaserJet z błękitnym tonerem
ColorSphere (CB401A)

8 82780-59990 1

400 x 148 x 268 mm

2.2 kg

Oko³o 7 500 stron o
pokryciu 5%

CB402A

Kaseta HP Color LaserJet z żółtym tonerem
ColorSphere (CB402A)

8 82780-59991 8

400 x 148 x 268 mm

2.2 kg

Oko³o 7 500 stron o
pokryciu 5%

CB403A

Kaseta HP Color LaserJet z purpurowym tonerem
ColorSphere (CB403A)

8 82780-59992 5

400 x 148 x 268 mm

2.2 kg

Oko³o 7 500 stron o
pokryciu 5%
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