HP Color LaserJet CM6030/CM6040 MFP skrivartillbehör
(CB390A, CB381A, CB382A, CB383A, CB384A, CB385A, CB386A, CB387A)

HP Color LaserJet CM6030/CM6040 MFP skrivartillbehör ger snabba och lysande
resultat tack vare förbättrad HP ColorSphere-toner. För allt från vardagsdokument till
marknadsföringsmaterial får du tillförlitlig och jämn prestanda samt förbättrad
produktivitet.

Lysande färg. Lysande resultat.
Utformad för att tillgodose många olika behov. Förbättrad ColorSphere-toner ger jämn och hög glans för framställning av
utskrifter med en dynamisk skala av klara och lysande färger. I allt från effektiva dagliga affärsdokument till professionellt
marknadsföringsmaterial blir resultatet lysande.
Tillförlitlig prestanda för hög produktivitet
Tillförlitliga utskrifter upprätthåller kontorets produktivitet. HP ColorSphere-toner och den inbyggda intelligensen i HP:s
originalbläckpatroner ger snabba resultat av hög kvalitet som du kan förlita dig på. Snabba, tillförlitliga, problemfria
utskrifter med HP:s originaltillbehör gör att alla kan bli produktivare och att utskriftskostnaderna blir lägre.
Nöjdare användare och minskad tid för administration
Interaktiv intelligens, som är inbyggd i HP Color LaserJet originaltonerkassetter, kommunicerar med skrivaren så att
utskriftssystemet kan ge tidsbesparande information. Du kan se hur skrivaren använts och få varningsmeddelanden. Med
uppgiften om ungefärligt antal återstående sidor kan du bedöma ifall en utskrift kan slutföras. Med dessa HP-innivationer
kan skrivaren administreras proaktivt och på distans, vilket minskar administrationstiden och ger nöjdare användare.

HP Color LaserJet CM6030/CM6040 MFP
skrivartillbehör
Tekniska egenskaper
Höga utskriftshastigheter utan att offra utskriftskvaliteten.
En bred färgskala ger omärkbara övergångar och realistiska bilder.
Enhetlig hög glans ger ett dynamiskt spektrum av klara färger.
Jämna resultat under kassettens livstid, även vid höga volymer.
Inbyggd intelligens för utskriftskvalitet och tillförlitlighet du kan räkna med.

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

UPC-kod

Yttermått (l x b x d)

Vikt

Antal sidor, medeltal

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 trumenhet

882780459151

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet
hos svart kassett: 19 500
standardsidor. Kapaciteten anges i
enlighet med ISO/IEC 19798*
Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet
hos oseparerad cyan/gul/magenta
kassett: 21 000 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet med
ISO/IEC 19798*
Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet
hos oseparerad cyan/gul/magenta
kassett: 21 000 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet med
ISO/IEC 19798*
Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet
hos oseparerad cyan/gul/magenta
kassett: 21 000 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet med
ISO/IEC 19798*
35 000 sidor*

CB385A

HP Color LaserJet CB385A cyan trumenhet

882780459168

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

35 000 sidor*

CB386A

HP Color LaserJet CB386A gul trumenhet

882780459175

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

35 000 sidor*

CB387A

HP Color LaserJet CB387A magenta trumenhet

882780459182

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

35 000 sidor*

*Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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