
sp
ec

ifı
ka

ce

Doporučený text do katalogu:
Tonerová kazeta HP C4182X UltraPrecise
Maximum Capacity pro tiskárny řady
HP LaserJet 8100 poskytuje maximální
využití a nízké náklady na vlastnictví 
v síťových aplikacích. Kazeta vytiskne
20 000 stran při 5% pokrytí (34 000
stran podle specifikace Dr. Grauerta
ECMA-132/ISO 10561), tj. o 34 % více,
než tonerové kazety používané
předchozími modely tiskáren, a vytváří
tak celkové úspory dosahující až 15 %
oproti kazetě HP C3909A. Tonerová
kazeta HP C4182X vybavená
magnetickým těsněním HP Magnetic
Seals zabraňujícím úniku toneru a novou
technologií HP TonerGauge Technology
pro monitorování skutečného využití
toneru vytváří mimořádný sytě černý
výstup po celou dobu své životnosti při
minimální nutnosti zásahů ze strany
uživatele a s minimální dobou odstávky.

Cílový trh/prodejní informace:
Tonerová kazeta HP C4182X UltraPrecise
Maximum Capacity je určena pro
tiskárny řady HP LaserJet 8100 a
HP Mopier 320, se kterými zajišťuje
optimální kvalitu výstupu, vysokou
spolehlivost a nízké náklady na
vlastnictví v těch nejnáročnějších
tiskových prostředích.

Charakteristiky
• Až 15% úspora nákladů v porovnání s

předchozí tonerovou kazetou HP C3909A. 
• Rychlý výstup tisíců stránek špičkové kvality,

menší nároky na údržbu tiskárny.

• Maximální využití kazety 20 000 stran při 5%
pokrytí (34 000 stran dle specifikace
Dr. Grauerta ECMA-132/ISO 10561). 

• Kapacita vyšší o 34 % v porovnání s tonerovou
kazetou HP C3909A navrženou pro tiskárny
HP LaserJet 5Si, HP LaserJet 8000 a Mopier 240. 

• Nová technologie HP TonerGauge Technology
pro indikaci skutečné úrovně toneru. 

• Méně častá výměna kazety, méně časté
objednávání a menší zásoby na skladě. 

• Testována podle přísných norem kvality HP.
• Navržena jako integrální součást tiskového

systému tiskáren řady HP LaserJet 8100. 
• Doživotní záruka s bezplatnou zákaznickou

podporou.
• Zakončení těsnicí pásky s HP logem potvrzuje,

že používáte originální kazetu HP.

• Technologie HP UltraPrecise používající extra
jemný toner pro tvorbu ostrého černého textu a
grafiky.

• Nové magnetické těsnění zajišťuje čisté tiskové
prostředí. 

• Méně prázdných kazet, které je třeba vrátit
k recyklaci*.

Přínos
• Skvělá hodnota za danou cenu a nižší celkové

náklady na vlastnictví.

• Minimální nutnost zásahů a maximální
efektivita v náročných tiskových prostředích.

• Spolehlivost po celou dobu životnosti kazety.

• Čistý, ostrý výstup od první po poslední stránky.

• Ohleduplnější k životnímu prostředí.

* Další informace naleznete na stránce WWW HP Planet
Partners nacházející se v části FAQ (Často kladené
otázky) na domovské stránce HP Supplies na adrese
http://www2.hp.com/go/supplies nebo přímo u místního
zástupce HP.

Tonerová kazeta 
HP C4182X UltraPrecise Maximum Capacity 

HP LaserJet Spotřební  mater iá l

Produktové specifikace

Rozměry (mm)
P/Č Popis Kód UPC Počet jednotek d š h hm.
HP C4182X Tonerová kazeta 0 88698  59298 4 1 (jedna jednotka) 471 210 332 4,1 kg

HP UltraPrecise 
Maximum Capacity 

HP C4183X Tonerová kazeta nehodí se 36 (paleta) 1270 950 1107 159 kg
HP UltraPrecise 
Maximum Capacity



Tři minuty na prodej
Tonerová kazeta HP C4182X UltraPrecise Maximum Capacity
pracuje s vašimi tiskárnami řady HP LaserJet 8100 a
HP Mopier 320 tak, aby dosáhla co nejvyššího využití
toneru, nejvyšší výkonnosti a kvality tisku.

Nižší náklady na vlastnictví
Tonerová kazeta HP C4182X UltraPrecise Maximum
Capacity poskytuje využití 20 000 stran při 5% pokrytí
(34 000 stran dle specifikace Dr. Grauerta ECMA-132/
ISO 10561), což je až o 15 % méně, než u kazety pro
tiskárny řady HP LaserJet 8000 a HP Mopier 240. 

Maximální dostupnost tiskárny pro uživatele
s velkým objemem tisku
Pokroková technologie HP UltraPrecise umožňuje přesnější
a rovnoměrnější distribuci toneru uvnitř kazety a vytváří
konzistentně čistý a ostrý výstup od první po poslední
stránky. Těsnění HP Magnetic Seals udržuje toner uvnitř
kazety a zajišťuje tak výkonnost a čisté tiskové prostředí
po celou dobu životnosti kazety.

Zvýšená produktivita a efektivita 
Každá kazeta poskytuje nepřerušovaný ostrý černý tisk
mnoha tisíců stránek. Není potřeba tak často měnit kazetu,
což snižuje náklady na zajišťování dodávek kazet a jejich
skladování. Pokroková technologie HP TonerGauge
provádějící monitorování množství toneru po celou dobu
životnosti kazety zajišťuje, že náhradní kazety mohou být
včas objednány.

HP zaručuje výstup, který je vždy skvělý a vždy ostrý 
Zakončení těsnicí pásky s logem HP prokazuje, že používáte
tonerovou kazetu HP UltraPrecise LaserJet navrženou pro
vaši tiskárnu HP LaserJet 8100. Každá tonerová kazeta
HP UltraPrecise LaserJet je dodávána s celoživotní
zárukou HP.

Často kladené otázky

Co nového tato kazeta přináší?
Tonerová kazeta HP C4182X UltraPrecise Maximum Capacity
vytiskne 20 000 stran při 5% pokrytí (34 000 stran dle
specifikace Dr. Grauert ECMA-132/ISO 10561), což je více,
než kterákoli jiná tonerová kazeta HP, a snižuje tak náklady
na stránku na úroveň nižší, než je běžné u většiny síťových
kopírek. Tonerová kazeta HP C4182X je vybavena nejnovější
technologií HP TonerGauge zajišťující přesné monitorování
úrovně toneru.

Jak sníží nová kazeta mé náklady na vlastnictví?
Tonerová kazeta C4182X vytiskne bez výměny přibližně
20 000 stran při 5% pokrytí (34 000 stran dle specifikace
Dr. Grauerta ECMA-132/ISO 10561). To znamená méně
zásahů do tiskárny, menší zásoby na skladě a méně častá
likvidace prázdné kazety. Tiskárna a kazeta jsou navrženy
tak, aby společně minimalizovaly náklady na opravu,
prodlužovaly životnost tiskárny a zajišťovaly optimální
produktivitu.

Co znamená termín HP UltraPrecise?
Je to termín používaný u HP pro významnou modernizaci
tonerové kazety a složení toneru. Mezi vlastnosti této
tonerové kazety patří nová technologie HP TonerGauge,
která zajišťuje přesnější monitorování hladiny toneru, a
dále těsnění HP Magnetic Seals, které zajišťuje čisté
tiskové prostředí. Obě technologie snižují dobu odstávky a
zajišťují tak maximální využití tiskárny pro práci. Extra
jemný toner vytváří hladší odstíny šedé, jemnější detaily
a realistický kontrast mezi jemnými odstíny fotografií.
Kazeta pojme větší množství nového toneru, což znamená
větší využití kazety a nákup, skladování a likvidaci
menšího množství kazet. 
Součástí tonerové kazety HP UltraPrecise LaserJet je
zakončení těsnicí pásky s logem HP, které zabraňuje
falšování kazet a je zárukou, že používáte originální
tonerovou kazetu HP.

Jak pracuje technologie HP TonerGauge? 
Na rozdíl od jednoduchého indikátoru počtu vytištěných
stránek měří technologie HP TonerGauge skutečné pokrytí
stránky a zajišťuje tak přesnější indikaci zbývajícího
množství toneru v kazetě. Tím zajišťuje, že koncový
uživatel přesně ví, kolik toneru v kazetě ještě zbývá.
Technologie HP TonerGauge počítá množství obrazových
bodů v dokumentu a umožňuje, aby správci sítí a uživatelé
mohli kontrolovat stav na nástrojové liště softwaru osobního
počítače, na LCD displeji, tiskárny nebo pomocí softwaru
HP JetAdmin.
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Tabulka využití kazety

P/Č Specifikace HP Dr. Grauert
(přibl. 5% pokrytí) (ECMA-132/ISO 10561)

HP C4182X 20 000 stran    34 000 stran
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