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Navrženo pro lepší výkon
Nová řada síťových tiskáren
HP Color LaserJet 8550 formátu A3
je navržena tak, aby používala stejný
spotřební materiál HP jako tiskárny
řady HP Color LaserJet 8500. Do
produktové řady patří čtyři samostatné
tonerové kazety navržené pro lepší
kvalitu tisku (černá, azurová,
purpurová a žlutá) a tři soupravy
(souprava bubnu, přenášecí souprava
a souprava pícky). Stejně jako všechny
ostatní spotřební materiály HP i tyto
produkty jsou optimalizovány tak, aby
pracovaly s tiskárnami a umožňovaly
jim vytvářet čisté a ostré výsledky po
celou dobu životnosti. Průměrný počet
stran vytištěných s 5% pokrytím je
8500 pro barevné kazety a 75 000
čtyřbarevných stránek pro přenášecí
soupravu.

Kreativní barevný tisk pro
každou potřebu
Tiskárny nové řady HP Color
LaserJet 8550 používají originální
spotřební materiály HP navržené tak,
aby společně zajišťovaly optimální
kvalitu a výsledky, a nabízejí díky
tomu rychlý velkoobjemový barevný
a monochromatický tisk formátu A3,
který uspokojí veškeré podnikové
potřeby. Tento kreativní barevný tisk je
k dispozici pro každého, od pracovních
skupin ve velkých organizacích po
profesionální návrháře a uživatele
CAD/CAM. Při vysoké výtěžnosti
tonerových kazet HP a nízké ceně
médií HP je vlastní malosériový
tisk cenově dostupnou a praktickou
variantou.

Charakteristiky
• Rychlý a cenově výhodný pouze černý tisk

• Výstup profesionální kvality

• Rychlý a cenově dostupný barevný tisk

• Tonerové kazety HP s technologií 
UltraPrecise

• Technologie měření toneru HP

Přínos
• Není nutné kupovat samostatnou

monochromatickou tiskárnu pro běžný
kancelářský tisk

• Dokumenty v kvalitě tiskových středisek
vytištěné vlastními prostředky pro rychlejší
reakci na okamžitou poptávku a rychlejší
obrat tiskovin

• Zlepšuje komunikační schopnosti dokumentů
i jejich užitnou hodnotu

• Konzistentnější výstup, hladší odstíny šedé,
žádné proužky

• Odstraňuje metodu pokusů a omylů při
objednávání spotřebního materiálu, vytváří
optimální výstup

Spotřební materiál pro tiskárnu
HP Color LaserJet 8550
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Cenově výhodný barevný tisk
vlastními prostředky
Zdokonalené tonerové kazety určené
pro novou řadu tiskáren HP Color
LaserJet 8550 spolupracují s tiskovými
soupravami tak, aby poskytovaly
nejlepší barevný tisk ve své třídě.
Pokrokové funkce tiskáren řady
HP 8550 zahrnují volitelné doplňky
pro třídění, sešívání a kompletaci
brožur, přímý tisk PDF, automatickou
kalibraci barev Pantone a emulace
tiskařských strojů. Díky tomu je
možné zvládat vlastními silami
i projekty, které dříve musely být
zadávány externím poskytovatelům
tiskových služeb, např. malé série
barevných brožur, bulletiny, plakáty
a prezentace ve formátech až A3.

Skvělé barevné obrazy
Tiskárny řady HP Color LaserJet 8550,
tonerové kazety a média HP vzájemně
spolupracují tak, aby poskytovaly
skvělé barevné obrazy, živou grafiku
a ostrý černý text. Výsledky uspokojí
nejnáročnější profesionály v podniku
a stejně tak i uživatele hledající způsob,
jak zvládnout náročnější projekty
obsahující grafiku a obrázky
importované z webu, získané
skenováním nebo z digitálních
fotoaparátů.

Levná média
• Měkký lesklý papír HP Color

LaserJet Soft Gloss Paper přináší
komerční kvalitu tisku za interní
cenu a dodává profesionální vzhled
a působivost specifikacím, brožurám,
bulletinům a dalším malosériovým
tiskům zhotovovaným podle
okamžitých potřeb.

• Transparentní fólie HP Color
LaserJet Transparency Film
umožňuje vytvářet jasné a ostré
barevné tisky pro profesionální
prezentace obsahující barevné
obrázky a přesnou grafiku.

Spotřební materiál pro tiskárnu HP Color LaserJet 8550

Produktové specifikace 

P/Č Popis Rozměry (v x š x h) Hmotnost Kódy UPC

HP C4149A Černá tonerová kazeta HP 511 x 184 x 245 mm 2420 g 0 88698 22904 0

HP C4150A Azurová tonerová kazeta HP 544 x 162 x 215 mm 1750 g 0 88698 22905 7

HP C4151A Purpurová tonerová kazeta HP 544 x 162 x 215 mm 1750 g 0 88698 22906 4

HP C4152A Žlutá tonerová kazeta HP 544 x 162 x 215 mm 1750 g 0 88698 22907 1

HP C4153A Souprava bubnu HP 507 x 196 x 345 mm 3120 g 0 88698 22908 8

HP C4154A Přenášecí souprava HP 556 x 326 x 517 mm 9300 g 0 88698 22909 5

HP C4156A Souprava pícky HP, 220 V 579 x 254 x 267 mm 5400 g 0 88698 22911 8

HP C2936A Transparentní film HP Color LaserJet Transparency Film, A4 (50 listů) 310 x 219 x 19 mm 680 g 0 88698 04268 7

HP C4179B Měkký lesklý papír HP Color LaserJet Soft Gloss Paper, A4 (200 listů) 225 x 25 x 289 mm 1570 g 0 88698 23505 8sp
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Časté otázky

Jakým způsobem zajišťují tis-
kárny řady HP Color LaserJet
8550 cenovou dostupnost
barevného tisku?
Stejně jako tiskárny řady HP Color
LaserJet 8500 i nová řada síťových
tiskáren HP Color LaserJet 8550 je
navržena tak, aby používala méně
položek spotřebního materiálu HP
než předchozí modely (sedm namísto
jedenácti) a přispívala tak ke snížení
nákladů na tisk jedné stránky.
V průměru vytiskne barevná kazeta
8500 stran, zatímco buben vydrží při
čtyřbarevném tisku 12 500 stran,
přenášecí souprava 75 000 stran
a souprava pícky 100 000 stran, vše
při 5% pokrytí. Navíc hladiny toneru
stanovené technologií měření toneru
mohou být monitorovány na předním
panelu tiskárny. Tím jsou eliminovány
nežádoucí prostoje při nečekaném
vypotřebování toneru a je zajištěno
efektivnější objednávání spotřebního
materiálu.

Jsou spotřební materiály HP
Color LaserJet zaměnitelné?
Transparentní film HP Color LaserJet
Transparency Film bude pracovat se
všemi tiskárnami HP Color LaserJet.
Měkký lesklý papír HP Color LaserJet
Soft Gloss Paper je navržen pro tis-
kárny HP Color LaserJet 8500/8550
a není určen pro použití v tiskárnách
HP Color LaserJet a Color LaserJet
5/5M. Dřívější produkty, jako je lesklý
papír HP Color LaserJet 5/5M
Premium Glossy Paper, nebudou pra-
covat s tiskárnami HP Color LaserJet
8500/8550. Tiskové kazety HP a tiskové
soupravy nejsou zaměnitelné.

Musím používat značková média
HP v tiskárně HP Color LaserJet?
Tiskárny, kazety a média HP Color
LaserJet jsou navrženy tak, aby
vytvářely optimální výsledky, jestliže
pracují společně. Média HP jsou
testována a konstruována tak, aby
uspokojovala nejvyšší očekávání
a jsou navržena tak, aby hladce
spolupracovala s tiskárnou bez
zachytávání nebo rozpíjení.

Tabulka využitelnosti

P/Č Popis Specifikace HP
(přibl. 5% pokrytí)

HP C4149A Černá tonerová kazeta 17 000 stran

HP C4150A Azurová tonerová kazeta 8500 stran

HP C4151A Purpurová tonerová kazeta 8500 stran

HP C4152A Žlutá tonerová kazeta 8500 stran

HP C4153A Souprava bubnu 50 000 stran při pouze černém tisku nebo 12 500 stran při čtyřbarevném tisku

HP C4154A Přenášecí souprava 150 000 stran při pouze černém tisku nebo 75 000 stran při čtyřbarevném tisku

HP C4156A Souprava pícky 100 000 stran (černý nebo barevný tisk)
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HP C4156A
Souprava pícky

HP C4179A
Měkký lesklý papír HP Color LaserJet

Soft Gloss Paper

HP C4149A
Černá tonerová kazeta

HP C4151A
Purpurová tonerová kazeta

HP C4153A
Souprava bubnu

HP C4150A
Azurová tonerová kazeta

HP C4152A
Žlutá tonerová kazeta

HP C4154A
Přenášecí souprava

HP C2936A
Transparentní film HP Color LaserJet

Transparency Film
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