Materiały eksploatacyjne do drukarek HP Color LaserJet
CP6015
(CB380A, CB381A, CB382A, CB383A, CB384A, CB385A, CB386A, CB387A)

Dzięki ulepszonemu tonerowi HP ColorSphere materiały eksploatacyjne do drukarek
HP Color LaserJet CP6015 pozwalają szybko drukować różnego typu dokumenty, od
dokumentów bieżących po materiały marketingowe. Zapewniają żywe kolory,
niezawodność druku, stałą, wysoką wydajność i większą efektywność.

Olśniewające kolory. Wspaniałe rezultaty.
Zaprojektowany z myślą o zaspokajaniu wielu potrzeb. Zaawansowany toner HP ColorSphere pozwala uzyskać
jednolity, wysoki połysk, zapewniając bogatą gamę żywych, nasyconych kolorów. Jakość wydruków, od zwykłych
bieżących dokumentów biznesowych po profesjonalne materiały marketingowe, jest zawsze doskonała.
Wysoka niezawodność i wydajność oferuje dużą wydajność
Niezawodny system druku zwiększa wydajność biura. Toner HP ColorSphere oraz inteligentne funkcje wbudowane w
oryginalne wkłady HP pozwalają szybko i niezawodnie uzyskać wysokiej jakości wydruki. Szybka, niezawodna,
bezproblemowa, oryginalna technologia druku HP zwiększa wydajność użytkowników i obniża całkowite koszty druku.
Większe zadowolenie użytkowników i krótszy czas administrowania
Inteligentne funkcje wbudowane w oryginalne wkłady drukujące do drukarek HP Color LaserJet komunikują się z
drukarką, umożliwiając systemowi druku dostarczanie oszczędzających czas informacji. Użytkownik może śledzić
zużycie tonera, odbierać ostrzeżenia i oceniać na podstawie pozostałej liczby stron, czy zadanie drukowania zostanie
zakończone. Te innowacje HP umożliwiają zdalne zarządzanie drukiem, skracając czas administrowania i zwiększając
zadowolenie użytkowników.

Materiały eksploatacyjne do drukarek HP Color LaserJet
CP6015
Właściwości techniczne
Szybki druk z zachowaniem wysokiej jakości.
Szeroka gama kolorów zapewnia subtelne przejścia między odcieniami i realistyczne obrazy.
Jednolity, wysoki połysk umożliwia uzyskanie szerokiej gamy intensywnych kolorów.
Jednolita jakość wydruków przez cały czas eksploatacji wkładu, nawet przy druku wysokonakładowym.
Wbudowane inteligentne funkcje gwarantują wysoką jakość i niezawodność druku.

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

CB380A

Kaseta HP Color LaserJet CB380A z czarnym
tonerem ColorSphere

882780510333

Wymiary (dł x szer x Waga
gł)
584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB381A

Kaseta HP Color LaserJet CB381A z błękitnym
tonerem ColorSphere

882780459120

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB382A

Kaseta HP Color LaserJet CB382A z żółtym tonerem
ColorSphere

882780459137

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB383A

Kaseta HP Color LaserJet CB383A z purpurowym
tonerem ColorSphere

882780459144

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB384A

Bęben obrazowy HP Color LaserJet, czarny, CB384A 882780459151

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

Średnia wydajność kasety z
tonerem
Średnia wydajność kasety z
czarnym tonerem: 16 500 stron
standardowych przy druku ciągłym.
Deklarowana wartość wydajności
zgodna z normą ISO/IEC 19798*
Średnia wydajność kasety
zespolonej z tonerem
błękitnym/żółtym/purpurowym:
21 000 stron standardowych przy
druku ciągłym. Deklarowana
wartość wydajności zgodna z
normą ISO/IEC 19798*
Średnia wydajność kasety
zespolonej z tonerem
błękitnym/żółtym/purpurowym:
21 000 stron standardowych przy
druku ciągłym. Deklarowana
wartość wydajności zgodna z
normą ISO/IEC 19798*
Średnia wydajność kasety
zespolonej z tonerem
błękitnym/żółtym/purpurowym:
21 000 stron standardowych przy
druku ciągłym. Deklarowana
wartość wydajności zgodna z
normą ISO/IEC 19798*
35 000 stron*

CB385A

Bęben obrazowy HP Color LaserJet, błękitny,
CB385A
Bęben obrazowy HP Color LaserJet, żółty, CB386A

882780459168

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

35 000 stron*

882780459175

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

35 000 stron*

Bęben obrazowy HP Color LaserJet, purpurowy,
CB387A

882780459182

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

35 000 stron*

CB386A
CB387A

*Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników. Więcej informacji można znaleźć pod adresem
www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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