
slim

voordelen
• hogere productiviteit
• u controleert vanaf uw bureau of er voldoende toner

is om de printopdracht te voltooien
• tijdige melding als cartridges vervangen of besteld

moeten worden 
• minder interactie met de printer en minder downtime
• betere inventarisplanning en verdeling van printers

• consistente printkwaliteit van de eerste tot
de laatste pagina 

• hogere efficiency

• constante lijndikte, diep zwart en heldere grijstinten
van de eerste tot de laatste pagina 

• geen vage pagina’s als de cartridge bijna leeg is
• minimale downtime van de printer

• zekerheid dat de correcte cartridge wordt geplaatst
• compatibiliteit van cartridge en printer is gewaarborgd
• superieure hp printkwaliteit

• voordelige cartridge: concurrerende prijs-per-pagina
• high-capacity cartridge verkrijgbaar voor grote volumes

• u bestelt de juiste supplies op het moment dat die
nodig zijn

• gestroomlijnde, gemakkelijke bestelprocedure

• praktisch en milieuvriendelijk

kenmerken
• slimme functies bewaken het papier- en

tonerniveau en verbruik
• automatische meldingen per e-mail als toner of

papier aangevuld of vervangen moeten worden
• schatting van het resterende aantal pagina’s

• cartridges hoeven niet meer ‘geschud’ te
worden, een mechanisme in de cartridge zorgt
voor de tonerverdeling

• automatische elektrofotografische aanpassing
compenseert veranderingen in de gevoeligheid
van de OPC-drum

• e-label en pop-up garantieverklaring
waarborgen dat de juiste hp cartridge
is geïnstalleerd

• voordelig personal printen

• supplies bestellen via het internet1

• gemakkelijke recycling voor hp supplies via het
hp LaserJet printcartridge retour en
recyclingprogramma*

1 Vanaf najaar 2001 zullen in sommige landen geïntegreerde hyperlinks naar een bestel-webpagina beschikbaar zijn.

* Meer informatie over het recyclingprogramma vindt u in de sectie Frequently Asked Questions (FAQ’s) van de HP supplies
website: www.hp-go-supplies.com . Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met HP.

hp C8061X/A smart printcartridges
het intelligente antwoord op professioneel printen in het netwerk 
De HP C8061X/A LaserJet smart printcartridges zijn speciaal voor de HP LaserJet 4100 printers ontworpen. Ze
zijn gemaakt om snel grote volumes te printen bij hoge resolutie – maar dat is niet het enige. Nieuwe slimme HP
functies in de cartridges helpen de gebruikers bij allerlei beheertaken, van het controleren van het tonerniveau tot
het bestellen van supplies via het Internet1. Ze zorgen voor beter suppliesbeheer en consistente printkwaliteit, ze
printen probleemloos en produceren altijd scherpe, heldere afdrukken. Met als resultaat lagere totale gebruikskosten,
plus maximale prestaties en beschikbaarheid voor intensieve pc-gebruikers in een drukke werkomgeving.
De HP C8061X LaserJet printcartridge is de high-capacity versie van de cartridge, met een gemiddelde capaciteit
van 10.000 pagina’s, ideaal voor omgevingen met veel printwerk. De HP C8061A LaserJet printcartridge is de
standaardcapaciteit versie voor prijsbewuste klanten. De gemiddelde paginaopbrengst van deze cartridge is
6000 pagina’s.

een ‘zelf-beherend’ systeem 
Als onderdeel van het HP LaserJet 4100 printsysteem, veroorzaken de HP C8061X/A LaserJet smart printcartridges
een revolutie in printbeheer, waardoor u tijd, werk en geld bespaart. Het printproces onderhoudt zichzelf en
waarborgt tijdige, snelle vervanging en bestelling van supplies. Dit zelf-beherende systeem biedt de gebruikers
continue service en produceert altijd professionele resultaten.
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antwoorden op vaak
gestelde vragen

wat zijn hp smart printing
supplies?
HP smart printsupplies
vertegenwoordigen de nieuwste
technologische innovatie van HP.
Toegepast in compatibele HP LaserJet
printers minimaliseren ze de
gebruikersinterventie, reduceren ze
de gebruikskosten en verbeteren ze
de printkwaliteit. De slimme chip in
de printcartridge verschaft samen
met de printer informatie over het
tonerniveau, de papiervoorraad
en fuser (onderhoudskit) via web-
compatibele technologie. Dit
systeem maakt efficiënt beheer van
supplies mogelijk en waarborgt
een altijd optimale printkwaliteit.

hoe wordt met deze supplies het
printen slimmer?
Het HP smart printsupplies systeem
bewaakt en toont suppliesniveaus
en stuurt automatisch e-mails om te
waarschuwen wanneer een cartridge
vervangen moet worden. Het kan
zelfs een koppeling activeren naar
een bestelinterface op het Internet. 

De printkwaliteit is beter dan ooit.
De toner wordt automatisch verspreid
in de cartridge, om de printkwaliteit
consistent te houden tot de laatste
toner is verbruikt. Dankzij deze
slimme functies bent u veel minder
tijd kwijt aan printeronderhoud.

waarom hoeft deze cartridge niet
‘geschud’ te worden?
Een mechanisme in de cartridge
zorgt voor automatische verdeling
van de toner, voor een consistente
printkwaliteit tot en met de laatste
pagina. Gebruikers hoeven na de
melding dat de toner bijna op is
de cartridge niet te schudden om
nog meer pagina’s goed te printen
– deze functie is alleen beschikbaar
als de HP C8061X/A LaserJet smart
printcartridges samen met de
HP LaserJet 4100 printers worden
gebruikt.

wat is het voordeel van
elektrofotografische aanpassing?
Aan het eind van de gebruiksduur
van de OPC-drum kan de gevoelig-
heid van de drum fluctueren, met
ongelijkmatige tonerdekking als
gevolg. Een elektronische chip in
de cartridge (ook wel e-label of
geheugen-tag genoemd) past
automatisch de elektrofotografische
lading van de print-drum aan om
de grootte van de tonerdeeltjes
constant te houden. 

hoe weet ik zeker dat ik een echte
hp smart printcartridge installeer?
Sensoren in HP smart printcartridges
en HP printers verzamelen digitale
informatie om te waarborgen dat
de juiste, compatibele printcartridge
in de bijbehorende printer wordt
geïnstalleerd. Als de cartridge niet
correct is geplaatst, verschijnt er
een melding in het bedieningspaneel
van de printer. Zo weet u zeker dat
u de cartridge gebruikt die voor
uw printer is ontwikkeld. Alleen
HP supplies waarborgen superieure
HP printkwaliteit.

productspecificaties

bestelnr. omschrijving UPC-code afmetingen (l x b x d) gewicht

C8061A hp LaserJet smart 7 25184 46338 9 353 x 156 x 247 mm 1,6 kg
printcartridge

C8061X hp LaserJet smart 7 25184 46339 6 353 x 156 x 247 mm 2 kg
printcartridge, high-capacity


