HP Color LaserJet CM6030/CM6040
MFP-utskriftsrekvisita

(CB390A, CB381A, CB382A, CB383A, CB384A, CB385A, CB386A, CB387A)

HP Color LaserJet CM6030/CM6040 MFP-utskriftsrekvisita sørger for raske, strålende
resultater takket være forbedret HP ColorSphere-toner. Få pålitelig, konsistent ytelse
og økt produktivitet for alt fra daglige dokumenter til salgsmateriell.

Strålende farger. Strålende resultater.
Laget for å dekke et bredt spekter av behov. Forbedret ColorSphere-toner sørger for en konsistent, høy glans som gir et
dynamisk utvalg av klare, sterke farger. Resultatene blir strålende for alt fra effektive daglige forretningsdokumenter til
profesjonelt salgsmateriell.
Pålitelig ytelse som gir høy produktivitet
Pålitelige utskrifter gir økt kontorproduktivitet. HP ColorSphere-toner og innebygd intelligens i originale HP-tonerkassetter
gir raske kvalitetsresultater du kan stole på. Rask, pålitelig, problemfri original HP-utskrift bidrar til å gjøre alle mer
produktive og reduserer de samlede utskriftskostnadene.
Økt sluttbrukertilfredshet og mindre tid brukt på administrasjon
Interaktiv intelligens innebygd i originale HP Color LaserJet-tonerkassetter kommuniserer med skriveren, slik at
utskriftssystemet kan gi tidsbesparende informasjon. Du kan spore bruk, motta varsler og bruke det anslåtte gjenværende
sidetallet til å fastslå om en utskriftsjobb kan fullføres. Disse HP-nyvinningene muliggjør proaktiv og fjernstyrt
utskriftsadministrasjon, slik at man bruker mindre tid på administrasjon og får økt brukertilfredshet.

HP Color LaserJet CM6030/CM6040
MFP-utskriftsrekvisita
Tekniske funksjoner
Raske utskrifter uten at utskriftskvaliteten ofres.
Et bredt spekter av farger gir fine overganger og virkelighetstro bilder.
En ensartet høy glans gir et dynamisk utvalg av klare farger.
Konsistente resultater gjennom hele kassettens brukstid, selv med store volumer.
Innebygd intelligens for utskriftskvalitet og pålitelighet du kan stole på.

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vekt

Gjennomsnittlig kassettytelse

CB390A

HP Color LaserJet CB390A svart tonerkassett med
ColorSphere-toner

882780510340

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB381A

HP Color LaserJet CB381A cyan tonerkassett med
ColorSphere-toner

882780459120

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB382A

HP Color LaserJet CB382A gul tonerkassett med
ColorSphere-toner

882780459137

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB383A

HP Color LaserJet CB383A magenta tonerkassett
med ColorSphere-toner

882780459144

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB384A

HP Color LaserJet CB384A svart bildetrommel

882780459151

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

Kontinuerlig svart kassettkapasitet
19 500 standardsider i snitt.
Oppgitt kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19798*
Kontinuerlig cyan/gul/magenta
kassettkapasitet 21 000
standardsider i snitt. Oppgitt
kapasitet er i henhold til ISO/IEC
19798*
Kontinuerlig cyan/gul/magenta
kassettkapasitet 21 000
standardsider i snitt. Oppgitt
kapasitet er i henhold til ISO/IEC
19798*
Kontinuerlig cyan/gul/magenta
kassettkapasitet 21 000
standardsider i snitt. Oppgitt
kapasitet er i henhold til ISO/IEC
19798*
35 000 sider*

CB385A

HP Color LaserJet CB385A cyan bildetrommel

882780459168

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

35 000 sider*

CB386A

HP Color LaserJet CB386A gul bildetrommel

882780459175

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

35 000 sider*

CB387A

HP Color LaserJet CB387A magenta bildetrommel

882780459182

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

35 000 sider*

*Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av bildene som skrives ut og andre faktorer. Se www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon
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