Consumíveis de Impressão HP Color LaserJet CP4005
(CB400A, CB401A, CB402A, CB403A)

As ideias luminosas merecem as cores luminosas do
toner HP ColorSphere
● A alta tecnologia corresponde à luminosidade das
suas ideias com o toner HP ColorSphere. O elevado
lustro produz uma gama dinâmica de cores luminosas
e atraentes para impressão empresarial de qualidade
fotográfica que dá vida às suas ideias. Graças a uma
concepção exclusiva das partículas de toner, o toner
HP ColorSphere proporciona um elevado lustro
uniforme, que permite obter uma gama dinâmica de
cores. Obtenha gráficos vistosos e imagens realistas.
Com o toner HP ColorSphere a impressão é tão fácil e
rápida, que lhe proporciona maior produtividade
● O toner HP ColorSphere permite que a impressão de
elevada qualidade seja fácil e rápida, o que lhe
proporciona maior produtividade. A tecnologia de
impressão inteligente da HP, dos consumíveis de
impressão HP, interage com a sua impressora para
proporcionar indicadores de estado e alertas
atempados para facilidade de gestão de consumíveis
e consolidação dos consumíveis necessários numa
única encomenda1. Para tornar o sistema fiável e fácil
de utilizar, este cartucho "All-in-One" foi concebido
para um funcionamento simples, incorporando o toner

e o tambor de produção de imagens num único
consumível.
Resultados consistentes e fiáveis que lhe poupam tempo
e proporcionam valor real
● Os consumíveis HP e a impressora funcionam em
conjunto para assegurar a qualidade de cada
impressão, poupando tempo e rentabilizando o seu
investimento. A tecnologia de impressão inteligente da
HP foi meticulosamente ajustada às propriedades
únicas do toner HP ColorSphere, permitindo que os
cartuchos e a impressora realizem ajustes para
optimizar a qualidade de impressão e a fiabilidade,
durante a vida útil dos cartuchos1.

1 A utilização de consumíveis HP genuínos assegura a disponibilidade de todas as características de impressão HP. As características do programa comercial e a

disponibilidade podem variar consoante o país. Para mais informações, visite www.hp.com/learn/suresupply. Consolidação de encomendas disponível em impressoras
com o Software de Assistência Rápida à Impressora HP instalado.

Os Consumíveis de Impressão HP Color LaserJet CP4005 foram
concebidos para proporcionar resultados rápidos, fáceis e fiáveis. O
toner HP ColorSphere produz uma gama dinâmica de cores
saturadas e luminosas. A tecnologia de impressão inteligente da HP
optimiza a qualidade de impressão e a fiabilidade.

Consumíveis de Impressão HP Color LaserJet CP4005

Características técnicas
Toner HP ColorSphere — o elevado lustro produz uma gama dinâmica de cores saturadas e luminosas.
● Graças a uma concepção exclusiva das partículas de toner, o toner HP ColorSphere proporciona um elevado lustro uniforme. O lustro proporciona uma gama dinâmica de cores
saturadas e luminosas. Os resultados são gráficos vistosos e imagens realistas que permitem uma impressão profissional de qualidade fotográfica.
O toner HP ColorSphere produz uma gama de cores precisa, para transições subtis e imagens realistas.
● O Toner HP ColorSphere produz uma gama de cores precisa. De modo a assegurar a máxima precisão no processo de impressão, o toner a cores da HP utiliza uma tecnologia de
fórmula avançada de toner. Todas as partículas de toner produzidas possuem tamanho e forma extremamente idênticos. Esta característica permite a colocação das partículas na
página com a precisão necessária para a produção de uma ampla gama de cores com diferenças de tonalidade muito subtis. Graças a esta precisão, obterá impressão empresarial
de qualidade fotográfica, de elevado impacto.
Usufrua de velocidades rápidas de impressão sem sacrificar a qualidade de impressão — possíveis graças ao toner HP ColorSphere.
● As partículas do toner HP ColorSphere foram desenvolvidas cientificamente em torno de um núcleo de cera, perfeitamente dimensionado, concebido para funcionar com a tecnologia
de fusor de ligação instantânea da HP para um processamento mais rápido das imagens com excelentes resultados.
Gerir os consumíveis é uma tarefa fácil com a tecnologia de impressão inteligente da HP e o HP SureSupply.
● A inovadora tecnologia de impressão inteligente da HP facilita a substituição e a encomenda dos consumíveis de impressão HP. Os consumíveis HP e as suas impressoras trocam
informações para fornecer uma visão geral dos consumíveis nas impressoras, proporcionando indicadores de estado e alertas atempados. Os consumíveis necessários são então
consolidados numa única encomenda. Tudo o que tem a fazer é seleccionar o seu revendedor preferido e efectuar a sua encomenda online, utilizando o HP SureSupply*.
A concepção do cartucho de impressão "All-in-One" da HP e o toner HP ColorSphere proporcionam funcionamento fácil e fiável da impressora.
● Os cartuchos de impressão HP Color LaserJet representam 70% do sistema de produção de imagens da sua impressora. Para tornar o sistema fácil de utilizar e assegurar a
reconhecida fiabilidade HP, o cartucho "All-in-One" comprovado foi concebido para um funcionamento simples, incorporando o toner e o tambor de produção de imagens num
único consumível. O toner HP ColorSphere foi formulado para melhorar esta concepção, de modo a tornar este componente crítico ainda mais fiável. Os resultados são texto preto
nítido e cores saturadas consistentes.
*A utilização de Consumíveis HP genuínos assegura a disponibilidade de todas as características de impressão HP. As características do programa comercial e a disponibilidade podem variar consoante o país.
Para mais informações, visite www.hp.com/learn/suresupply. Consolidação de encomendas disponível em impressoras com o Software de Assistência Rápida à Impressora HP instalado.

Especificações do produto
P/N

Descrição

Código UPC

Dimensões (c x l x p)

Peso

Rendimento médio do
cartucho

CB400A

Cartucho de Impressão HP Color LaserJet CB400A,
preto, com toner ColorSphere

8 82780-59989 5

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Aprox. 7.500 páginas com
5% de cobertura

CB401A

Cartucho de Impressão HP Color LaserJet CB401A
(a cores), turquesa, com toner ColorSphere

8 82780-59990 1

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Aprox. 7.500 páginas com
5% de cobertura

CB402A

Cartucho de Impressão HP Color LaserJet CB402A,
amarelo, com toner ColorSphere

8 82780-59991 8

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Aprox. 7.500 páginas com
5% de cobertura

CB403A

Cartucho de Impressão HP Color LaserJet CB403A,
magenta, com toner ColorSphere

8 82780-59992 5

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Aprox. 7.500 páginas com
5% de cobertura
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