
Tiskový spotřební materiál HP Color LaserJet 4700
(Q5950A, Q5951A, Q5952A, Q5953A)

Rychlé, snadné, dokonalé výsledky. Nový toner HP
ColorSphere je sladěn s tiskovým systémem a poskytuje
optimální kvalitu a spolehlivost. Dosažení výsledků bez
potíží je snadné – jste produktivnější a v tom spočívá
skutečná hodnota.

* Při použití originálního spotřebního materiálu HP je
zajištěna dostupnost všech tiskových funkcí HP. ** Funkce
programu a dostupnost se mohou v různých zemích lišit.
Další informace naleznete na webové adrese
www.hp.com/learn/suresupply. Konsolidace objednávek je
možná u tiskáren s nainstalovaným softwarem HP Easy
Printer Care Software.

Dokonalé myšlenky, dokonalé barvy
● Špičková technologie umožňuje vyjádřit
brilantnost vašich myšlenek prostřednictvím
nového toneru HP ColorSphere. Až o 40 % vyšší
lesk než u tiskárny HP Color LaserJet 4650
s použitím režimu vysokého lesku na lesklém
fotografickém papíru HP Laser Glossy Photo and
Imaging Paper, který vytváří dynamický rozsah
jasných, dokonalých barev, takže váš tiskový
systém HP Color LaserJet vdechne vašim
myšlenkám život. (Procentuální zlepšení na
základě interního testování s použitím
standardního měřiče lesku 75°.)

Tak snadné, že zvýší vaši produktivitu
● Rychlý, snadný, produktivnější. Nový toner HP
ColorSphere umožňuje rychlý, vysoce kvalitní tisk.
Inteligentní tisková technologie HP Smart* ve
spotřebním materiálu HP spolupracuje s tiskárnou
a poskytuje včasné informace o stavu a varovná
hlášení ke snadné správě spotřebního materiálu.

Konzistentní výsledky, skutečná hodnota
● Inteligentní tisková technologie HP Smart* je
pečlivě přizpůsobena jedinečným vlastnostem
nového toneru HP ColorSphere a umožňuje
kazetám a tiskárně provádět nepřetržité úpravy
k optimalizaci kvality a spolehlivosti tisku.
Konzistentní, spolehlivé výsledky šetří čas a
poskytují hodnotu.



Tiskový spotřební materiál HP Color LaserJet 4700

Technické funkce

* Při použití originálního spotřebního materiálu HP je zajištěna dostupnost všech tiskových funkcí HP. ** Funkce programu a dostupnost se mohou v různých zemích lišit. Další informace naleznete na webové
adrese www.hp.com/learn/suresupply. Konsolidace objednávek je možná u tiskáren s nainstalovaným softwarem HP Easy Printer Care Software.

Technické údaje o produktu
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● Toner HP ColorSphere – až o 40 % vyšší lesk než u naší tiskárny HP Color LaserJet 4650 druhé generace
● Toner HP ColorSphere vytváří jemnější škálu barev k tisku hladších přechodů a realistických obrazů
● Tiskový systém HP je sladěn s tonerem HP ColorSphere a zajišťuje dokonalé barvy a konzistenci
● Správu spotřebního materiálu usnadňuje inteligentní tisková technologie HP Smart*
● Konstrukce HP tiskové kazety vše-v-jednom a toneru HP ColorSphere umožňují snadnější, spolehlivější provoz

P/N Popis Kód UPC Rozměry (d x š x h) Hmotnost Průměrná výtěžnost kazety
Q5950A Q5950A Černá tisková kazeta HP Color LaserJet s tonerem ColorSphere 8 29160-49387 9 400 x 148 x 268 mm 2,20 kg přibližně 11 000 stran při 5% pokrytí
Q5951A Q5951A Azurová tisková kazeta HP Color LaserJet s tonerem ColorSphere 8 29160-49388 6 400 x 148 x 268 mm 2,20 kg přibližně 10 000 stran při 5% pokrytí
Q5952A Q5952A Žlutá tisková kazeta HP Color LaserJet 8 29160-49389 3 400 x 148 x 268 mm 2,20 kg přibližně 10 000 stran při 5% pokrytí
Q5953A Q5953A Purpurová tisková kazeta HP Color LaserJet s tonerem ColorSphere 8 29160-49390 9 400 x 148 x 268 mm 2,20 kg přibližně 10 000 stran při 5% pokrytí


