
Toner HP ColorSphere
Tecnologia inovadora gerando resultados em cores de alto impacto

Dê vida às suas idéias com a rapidez, a facilidade
e o brilho das cores do toner HP ColorSphere.
Quando usado como parte de um sistema de
impressão HP, o toner HP ColorSphere proporciona
uma gama de cores 22% mais ampla1 e até 40%
mais brilho2 em relação às gerações anteriores.
Sem falar na impressão mais rápida sem sacrificar
a qualidade. O resultado é uma impressão corpo-
rativa com qualidade fotográfica e alto impacto.

Agora você pode:
• Criar documentos de qualidade superior 

para comunicação atraente e de alto impacto
• Economizar produzindo materiais de 

marketing de qualidade superior na sua
própria empresa

• Imprimir documentos mais rápido 
sem sacrificar a qualidade
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Toner HP ColorSphere aprimorado



Acrescente cores aos seus documentos 
e melhore seus negócios.

Estudos mostram que o uso de cores em documentos de
negócios atrai os leitores, pois aumenta o reconhecimento do
documento e melhora a leitura e a compreensão. Então por
que não se destacar da concorrência usando as cores mais
avançadas e atraentes na impressora HP LaserJet oferecidas
pelo toner HP ColorSphere?

O olho humano é sensível à precisão das cores, especial-
mente em relação a fatores como nuances, tons e o realismo
de uma imagem. Para obter os efeitos mais atraentes, são
necessárias cores que sejam precisas, reproduzíveis e fiéis
ao olho humano. A importância da qualidade do toner não
pode ser subestimada quando se deseja obter esse resultado
na impressão a laser. O novo toner HP ColorSphere oferece
uma gama de cores mais ampla e mais brilho do que os 
toners HP anteriores. Como diferenças sutis nas cores e na
aparência fazem uma grande diferença na qualidade geral
da impressão, os clientes HP agora podem obter resultados
coloridos ainda melhores imprimindo documentos internamente.

Com o toner HP ColorSphere, a impressão 
em cores se eleva a um patamar superior.

O toner HP ColorSphere representa mais de 20 anos 
de inovação, com o intuito de otimizar a experiência de
impressão a laser colorida para os clientes HP. Com uma
gama muito mais ampla de cores e mais brilho do que os
toners HP anteriores, você pode criar comunicações atraentes
e de alto impacto da primeira à última impressão, sem 
sacrificar a qualidade em favor da velocidade.

O toner HP ColorSphere oferece:

• Gama de cores mais ampla. O toner apresenta tamanho
e formato extremamente constantes, permitindo que as
partículas se depositem sobre a página com a precisão
necessária para produzir uma gama mais ampla de cores
do que as gerações anteriores (até 22% mais), com apri-
moramentos nos tons de pele, sombreados e degradês

• Mais brilho. Tecnologias aprimoradas de derretimento 
e fusão possibilitam que o toner seja liberado de forma
ideal e flua melhor sobre a página, produzindo significati-
vamente mais brilho (até 40%), cores mais constantes e
resolução mais alta

• Impressão rápida. As partículas de toner são aumentadas
quimicamente em torno de um núcleo de cera de tamanho
perfeito, desenvolvido para funcionar com a tecnologia 
de fusão da HP para melhor capacidade de carga e 
derretimento mais completo, proporcionando impressão
mais rápida sem sacrificar a qualidade.

• Qualidade constante. Aditivos patenteados foram desen-
volvidos para aderir a cada partícula de toner individual-
mente, protegendo-as contra desgaste excessivo e mantendo
a carga contínua para gerar resultados constantes e de
alta qualidade.

O papel faz toda a diferença.

O papel que você escolhe para seus projetos faz uma
grande diferença nos resultados finais. Os papéis HP são
resultado de um extenso trabalho de pesquisa e testes
baseados em qualidades específicas que se deseja obter.
Os papéis de alto brilho HP Color Laser apresentam uma
estrutura de revestimento aberto que funciona junto com as
impressoras HP Color LaserJet e os cartuchos HP LaserJet
para criar o máximo de brilho e vivacidade nas cores,
gerando excepcional qualidade de impressão. Ao usar o
toner HP ColorSphere nos papéis de alto brilho HP Color
Laser, você obtém os melhores resultados que a impressora col-
orida HP LaserJet pode oferecer, produzindo documentos
impactantes, atraentes e de alta qualidade na sua própria
empresa.

Confiabilidade HP – um excelente motivo 
para comprar!

A HP tem a reputação de oferecer excelente confiabilidade.
Os clientes sabem que podem contar com a HP para projetar
sistemas de impressão como um grupo abrangente de
partes inter-relacionadas que suportam um único objetivo:
imprimir com qualidade, confiabilidade e facilidade de uso.
Com a tecnologia incorporada ao toner HP ColorSphere, os
novos sistemas de impressão HP Color LaserJet avançaram
para proporcionar cores com qualidade ainda melhor e
mais constante.  

1 O toner HP ColorSphere alcança uma gama de cores 22% mais ampla em uma impressora HP Color LaserJet 4700 com 
Papel Fotográfico Laser HP Acetinado em relação à HP Color LaserJet 4650. O percentual de melhoria se baseia em testes
internos usando a gama nativa da impressora.

2 O toner HP ColorSphere atinge até 40% a mais de brilho usando o modo alto brilho em uma impressora HP Color LaserJet
4700 com Papel Laser Acetinado HP para Fotos e Imagems em relação à premiada impressora HP Color LaserJet 4650
(Melhor Impressora a Laser Colorida para Rede de 2004, PC Magazine, 12/04). Percentual de melhora baseado em testes
internos usando Medidor de Brilho de 75 graus Padrão de Mercado.

Para mais detalhes visite: www.hp.com.br/suprimentos
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Suprimentos originais HP. 
A ciência por trás das impressões mais brilhantes.

 


