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

Strålande idéer förtjänar den strålande färg som HP
ColorSphere-tonern ger.
● Högteknologi matchar dina strålande idéer tack vare
HP ColorSphere-tonern. Hög glans ger ett dynamiskt
spektrum av klara, vackra färger för affärsutskrifter i
fotokvalitet som ger liv åt dina idéer. Tack vare sin
unika tonerpartikelformel ger HP ColorSphere-toner en
jämn, hög glans och möjliggör ett dynamiskt
färgspektrum. Starkt framträdande grafik och realistiska
bilder.

Jämna resultat utan krångel sparar tid och är verkligt
värdefullt.
● HP-tillbehören och skrivaren fungerar tillsammans för
att garantera kvaliteten hos varje utskrift, vilket sparar
tid och tillför verkligt värde. HP:s smarta utskriftsteknik
är noggrant anpassad till de unika egenskaperna hos
HP ColorSphere-tonern, vilket gör det möjligt för
kassetterna och skrivaren att initiera justeringar som
optimerar utskriftskvaliteten och tillförlitligheten under
kassettens hela livslängd1.

Med HP ColorSphere-toner går det så snabbt och enkelt
att skriva ut att du blir produktivare
● Med HP ColorSphere-toner går det snabbt och enkelt
att göra utskrifter av hög kvalitet, så du blir
produktivare. HP:s smarta utskriftsteknik i HP-tillbehören
samverkar med skrivaren för att läsa av tillbehörens
status och avisera i god tid när de håller på att ta slut,
vilket ger enkel administration och konsolidering av de
tillbehör som behövs i en enda beställning 1. För att
göra systemet pålitligt och enkelt att använda, är
denna allt-i-ett-tonerkassett utformad för enkel
användning, med tonern och trumenheten i ett enda
paket.

1 Användning av äkta HP-tillbehör garanterar att alla HP:s utskriftsfunktioner finns tillgängliga. Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder. Mer
information finns på www.hp.com/learn/suresupply. Beställningskonsolidering finns för skrivare där programvaran HP Easy Printer Care är installerad.

HP Color LaserJet CP4005 skrivartillbehör är konstruerade för att
snabbt och enkelt ge tillförlitliga resultat. HP ColorSphere-toner ger ett
dynamiskt spektrum av ljusa, klara färger. HP:s smarta utskriftsteknik
ger optimal utskriftskvalitet och tillförlitlighet.

HP Color LaserJet CP4005 skrivartillbehör

Tekniska egenskaper
HP ColorSphere-toner — hög glans som ger ett dynamiskt spektrum av ljusa, klara färger.
● Med sin unika tonerpartikelformel ger HP ColorSphere-tonern jämn, hög glans. Glans möjliggör ett dynamiskt spektrum av ljusa, klara färger. Resultatet är starkt framträdande grafik
och realistiska bilder som möjliggör affärsutskrift av fotokvalitet.
HP ColorSphere-toner ger ett fint spektrum av färger för subtila övergångar och realistiska bilder.
● HP ColorSphere-toner ger ett fint spektrum av färger. För en garanterat extrem precision i utskriftsprocessen använder HP:s färgtoner en avancerad tonerformelteknik. Varje
tonerpartikel som skapas har extremt jämn storlek och form, vilket gör att partiklarna kan placeras på sidan med den precision som krävs för att skapa ett brett spektrum av färger med
även de minsta nyansskillnader. Tack vare denna precision får du affärsutskrifter av fotokvalitet med hög genomslagskraft.
Upplev snabba utskriftshastigheter utan att förlora utskriftskvalitet — nu möjligt med HP ColorSphere-toner.
● HP ColorSphere-tonerpartiklarna är vetenskapligt utvecklade runt en vaxkärna i exakt avpassad storlek som är utvecklad för att fungera tillsammans med HP:s
direktuppvärmningsteknik för snabbare bildbehandling med optimala resultat.
Det är enkelt att hantera tillbehör med HP:s smarta utskriftsteknik och HP SureSupply.
● HP:s innovativa smarta utskriftsteknik gör det enkelt att byta och beställa HP:s skrivartillbehör. HP:s tillbehör och dina skrivare utbyter information för att ge en ögonblicksbild av
tillbehören i alla skrivare och ge besked om status och varningar vid rätt tillfälle. De tillbehör som behövs konsolideras sedan till en enda beställning. Allt du behöver göra är att välja
en prioriterad återförsäljare och beställa online med hjälp av HP SureSupply*.
HP:s allt-i-ett-tonerkassett och HP ColorSphere-toner för enkel, tillförlitlig drift.
● HP Color LaserJet-tonerkassetter rymmer upp till 70 % av skrivarens bildhanteringssystem. För att göra systemet enkelt att använda och garantera HP:s legendariska tillförlitlighet, är
den beprövade allt-i-ett-tonerkassetten utvecklad för enkel användning, med tonern och trumenheten i ett enda paket. HP ColorSphere-tonern har en formel som förstärker denna
design och gör denna viktiga komponent ännu mer tillförlitlig. Resultatet är jämn skarp svart text och rika färger.
* Användning av originaltillbehör från HP gör att alla HP utskriftsfunktioner fungerar. Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder. Mer information finns på www.hp.com/learn/suresupply.
Beställningskonsolidering finns för skrivare där programvaran HP Easy Printer Care är installerad.

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

UPC-kod

Yttermått (l x b x d)

Vikt

Antal sidor, medeltal

CB400A

HP Color LaserJet CB400A tonerkassett, svart med
ColorSphere-toner

8 82780-59989 5

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Cirka 7 500 sidor vid 5 %
täckning

CB401A

HP Color LaserJet CB401A tonerkassett, cyan med
ColorSphere-toner

8 82780-59990 1

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Cirka 7 500 sidor vid 5 %
täckning

CB402A

HP Color LaserJet CB402A tonerkassett, gul med
ColorSphere-toner

8 82780-59991 8

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Cirka 7 500 sidor vid 5 %
täckning

CB403A

HP Color LaserJet CB403A tonerkassett, magenta
med ColorSphere-toner

8 82780-59992 5

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Cirka 7 500 sidor vid 5 %
täckning
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Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.se
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