
Tiskové kazety HP Color LaserJet 3500 poskytují
profesionální kvalitu a pov�stnou spolehlivost,
jaká se očekává od tiskové technologie HP LaserJet.
Snadno použitelný design zajiš�uje ve spolupráci
s tiskárnou HP živé barvy a ekonomický provoz.
Kazety HP s vysokým využitím a tiskárna byly
navrženy společn�, aby společn� pracovaly.
Dynamické nastavení fotocitlivosti válce zajiš�uje
konzistentní kvalitu tisku na r�zné typy b�žného
papíru i speciální média HP – dokonce i v prost�edí
s vysokou vlhkostí.

Konzistentn� mimo�ádná kvalita barevného tisku
• Kazety HP Color LaserJet 3500 a tiskárny

téže`�ady používají dynamické nastavení
fotocitlivosti válce, které zajiš�uje p�esnost
barev i v extrémních podmínkách. 

• Unikátní složení toneru umož�uje tisknout širokou
škálu živých barev a ostrý text a vytvá�et tak
profesionální dokumenty.

Spolehlivost šet�í čas a zvyšuje produktivitu
• Kazety HP Color LaserJet 3500 s vysokým využitím,

speciální papíry a tiskárna byly navrženy společn�. 

• Tento ekonomický systém poskytuje spolehlivý a efek-
tivní provoz, který minimalizuje počet uživatelských
zásah� – šet�í tak čas a zvyšuje produktivitu.

Snadná instalace a údržba
• Kazety HP Color LaserJet 3500 jsou součástí

tiskového systému navrženého tak, aby umož�oval
efektivní a včasnou údržbu a snadnou instalaci bez
jakékoli p�íručky. 

• Inteligentní technologie upozor�uje na nízkou
hladinu toneru a umož�uje včas vym�nit kazety.

Cíloví zákazníci
• Malé pracovní skupiny v kancelá�ích a prost�edí

velkých podnik�.
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Produktové specifikace

P/Č Popis STR/MIN Kód UPC Rozm�ry (d x š x h) Hmotnost Využitelnost (p�ibl. 5% pokrytí)

Q2670A Inteligentní tisková kazeta HP Color LaserJet, černá 12/12 8 08736 54986 8 410 x 120 x 185 mm 1 500 g 6 000 stran

Q2671A Inteligentní tisková kazeta HP Color LaserJet, azurová 12/12 8 08736 54987 5 410 x 120 x 185 mm 1 500 g 4 000 stran

Q2672A Inteligentní tisková kazeta HP Color LaserJet, žlutá 12/12 8 08736 54988 2 410 x 120 x 185 mm 1 500 g 4 000 stran

Q2673A Inteligentní tisková kazeta HP Color LaserJet, purpurová 12/12 8 08736 54989 9 410 x 120 x 185 mm 1 500 g 4 000 stran
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Dynamické nastavení fotocitlivosti válce
Inteligentní tisková technologie HP zaručuje konzistentní a vysoce kvalitní výsledky díky využití dynamického nastavení fotocitlivosti válce, jež rozpozná
tiskové podmínky okolního prost�edí, nap�. teplotu a vlhkost. Zákazníci nemusí m�nit nastavení tisku, nebo� nap�tí ovládající fotografickou citlivost
válce se automaticky p�izp�sobí tak, aby bylo dosaženo konzistentn� vynikajících výsledk� tisku, dokonce i v extrémních klimatických podmínkách.

Funkce inteligentního tisku jsou dostupné u tiskáren �ady
HP Color LaserJet 3500

Informace o stavu spot�ebního materiálu
Nízký stav spot�ebního materiálu
Spot�ební materiál je vyčerpán
Ukazatel spot�ebního materiálu (stránka informující o stavu
spot�ebního materiálu)
Odhad zbývajícího počtu stran
Ukazatel spot�ebního materiálu na ovládacím panelu
Upozorn�ní na neoriginální spot�ební materiál

Konfigurovatelná varování prost�ednictvím e-mailu
Upozorn�ní na nízký stav spot�ebního materiálu
Upozorn�ní na vyčerpání spot�ebního materiálu

Zdokonalení kvality textu a obrázk�
Nastavení fotocitlivosti válce
Tisk bez pot�eby “p�et�ásaní” toneru

Využitelnost
Tisk bez pot�eby “p�et�ásaní” toneru
Jednoduchá a bezproblémová instalace
P�epsání úlohy úlohou

Sledování využití kazety
Počet vytišt�ných stran
Počet zpracovaných úloh


