
Tiskárny 
ady HP Color LaserJet 5500 nabízejí podnik�m všestranné tiskové 
ešení pro tisk vysoce
kvalitních barevných dokument� vlastními prost
edky neuv&
itelnou rychlostí až 22 stran za minutu (A4)
s možností výstupu na média až do velikosti A3. Inteligentní tiskové kazety s vysokou výt&žností
C9730A, C9731A, C9732A a C9733A byly navrženy práv& pro tyto tiskárny tak, aby zajiš5ovaly
konzistentn& mimo
ádnou kvalitu tisku, snadnost použití a efektivní správu spot
ebního materiálu.

konzistentn
 vysoká kvalita tisku
Vylepšené tonery nové generace umož8ují tiskárnám 
ady HP Color LaserJet 5500 poskytovat
mimo
ádnou kvalitu tisku a5 už v barvách nebo černobíle. Zdokonalená pigmentace a lesk poskytují
širší barevný gamut s p
esnými, konzistentními barvami a p
esnou reprodukcí obrazu. Automatická
korekce citlivosti fotoválce zajiš5uje konzistentní kvalitu tisku po celou dobu životnosti tiskové kazety.

velmi rychlý barevný tisk
U tohoto in-line tiskového systému jsou tiskové kazety uspo
ádány vertikáln&. Papír je veden sm&rem
nahoru p
es jednotlivé kazety a toner je nanášen p
ímo na papír. Toto uspo
ádání umož8uje tiskárnám

ady HP Color LaserJet 5500 poskytovat vysoce kvalitní tisk s mimo
ádnou rychlostí v černobílém
i barevném režimu. 

snadnost použití a efektivní správa spot�ebního materiálu
Inteligentní tiskové kazety s vysokou výt&žností obsahují toner, zobrazovací válec a vyvíjecí systém
v jediné jednotce, která se snadno instaluje p
es p
ední panel. V kombinaci s dalšími inteligentními
funkcemi, jako je nap
. monitorování stavu spot
ebního materiálu a proaktivní varování prost
ednictvím
e-mailu, jestliže dochází spot
ební materiál, to znamená, že tiskový spot
ební materiál HP pro tiskárny

ady HP Color LaserJet 5500 se snadno instaluje, spravuje a udržuje. 

tiskový spot
ební materiál k tiskárnám 
ady
hp color LaserJet 5500

rychlost

• vylepšené tonery nové generace
• automatická korekce citlivosti fotoválce

• tisková kazeta vše-v-jednom obsahující toner,
válec a vyvíjecí systém

• p
ístup p
es p
ední panel tiskárny

• jistota instalace tiskové kazety do správné
pozice

• rozší
ený ovládací panel tiskárny,
monitorování stavu spot
ebního materiálu a
proaktivní varování prost
ednictvím e-mailu,
jestliže dochází nebo došel toner

• tiskové kazety s vysokou výt&žností

• slad&ný design tiskové kazety, toneru
a komponent tiskového procesu

• konzistentn& vysoká kvalita tisku a realistické
barvy po celou dobu životnosti tiskové kazety

• automatické pr�b&žné nastavení zajiš5ující
konzistentnost barev po celou dobu životnosti
tiskové kazety 

• mén& spot
ebního materiálu, který je t
eba
spravovat a skladovat

• snadná a intuitivní instalace a údržba tiskové
kazety

• jistota správné instalace tiskových kazet
a použití tiskárny

• spolehlivý, bezstarostný provoz
• zvýšení produktivity
• p
edvídatelná vým&na spot
ebního materiálu 
• maximální provozuschopnost tiskárny
• nízké náklady na vlastnictví

• optimální výkonnost
• p
esné slad&ní toneru (barvy), kalibrace

barev, reprodukce barev

funkce p�ednosti



tiskový spot
ební materiál k tiskárnám 
ady
hp color LaserJet 5500

Technické informace obsažené v tomto dokumentu 
podléhají zm&nám bez p
edchozího upozorn&ní. 
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jaké jsou výhody
zdokonaleného složení toneru?
Vylepšený toner nové
generace má hladké částice
kulatého tvaru, které
umož8ují p
esnou kontrolu
nad procesem ukládání
toneru v tiskovém systému.
Toner má zlepšené složení,
které zajiš5uje realistické
barvy, p
esnou reprodukci
obrazu a výstup mimo
ádn&
ostrého černého textu. 

díky čemu je nový tiskový
spot�ební materiál tak snadno
použitelný a tak efektivní?
Tyto nové tiskové kazety vše-
v-jednom obsahují zobrazo-
vací válec, vyvíjecí systém a
toner v jediné jednotce. Díky
tomu, že se vym&8ují pouze
čty
i kazety (a používá se
p
enášecí souprava a
souprava pícky s vysokou
výt&žností a dlouhou
životností), jsou náklady na
vlastnictví velmi p
íznivé.

koho zaujmou tiskárny �ady
hp color LaserJet 5500?
Tyto tiskárny zaujmou uživatele
v pracovních skupinách ve
všeobecném kancelá
ském
prost
edí, kte
í pot
ebují
cenov& dostupný, vysoce
kvalitní a spolehlivý výstup
do formátu A3, a tv�rčí
pracovníky v podnicích, kte
í
tisknou vlastními prost
edky
vysoce kvalitní dokumenty
určené pro zákazníky.

proč jsou charakteristiky
inteligentního spot�ebního
materiálu hp tak d&ležité?
Spolehlivost, kvalita a
snadnost použití jsou klíčové
p
i výb&ru laserové tiskárny
a všechny tyto charakteristiky
platí pro inteligentní spot
ební
materiál HP. Nabízejí 
adu
výhod, které pomáhají
uchovávat vysokou kvalitu
tisku a současn& zjednodušují
proces správy spot
ebního
materiálu. Pat
í mezi n&

automatická korekce
citlivosti fotoválce zajiš5ující
konzistentní čistotu a ostrost
výstupu a také monitorování
stavu spot
ebního materiálu
zajiš5ující maximální
provozuschopnost tiskárny.

v čem spočívá „jistota
správné instalace kazety“?
Jestliže je tisková kazeta
instalována nesprávn&,
zobrazí se na ovládacím
panelu tiskárny p
íslušné
hlášení. Jestliže je použit
spot
ební materiál jiný než
HP, zobrazí se na ovládacím
panelu hlášení, které na to
uživatele upozorní.

časté otázky

produktové specifikace
p/č. popis kód UPC rozm
ry hmotnost využitelnost (p�ibl. 

(d x š x h) 5% pokrytí)

C9730A inteligentní tisková kazeta 0 88698 44540 2 500 x 160 x 265 mm 2,9 kg 13 000 stran
hp color LaserJet, černá

C9731A inteligentní tisková kazeta 0 88698 44541 9 500 x 160 x 265 mm 2,9 kg 12 000 stran
hp color LaserJet, azurová

C9732A inteligentní tisková kazeta 0 88698 44542 6 500 x 160 x 265 mm 2,9 kg 12 000 stran
hp color LaserJet, žlutá

C9733A inteligentní tisková kazeta 0 88698 44543 3 500 x 160 x 265 mm 2,9 kg 12 000 stran
hp color LaserJet, purpurová


