Tiskový spotřební materiál pro tiskárny HP Color LaserJet
CM3530/CP3525
(CE250A, CE250X, CE251A, CE252A, CE253A)

Spotřební materiál pro tiskárny HP Color LaserJet CM3530/CP3525 s vylepšeným
tonerem HP ColorSphere poskytuje rychlé profesionální výsledky. Konzistentní tisk
běžných dokumentů i marketingových materiálů a funkce správy spotřebního
materiálu šetřící čas.

Působivé profesionální výtisky
Vylepšený toner HP ColorSphere byl navržen tak, aby splňoval širokou škálu požadavků. Ať už jej použijete pro efektivní
každodenní pracovní dokumenty, nebo profesionální marketingové materiály, výsledky budou vždy brilantní. Podívejte se
na dynamický rozsah jasných živých barev, ostře prokreslené detaily a velmi jemné barevné přechody. Dokonce i pleťové
tóny vypadají přirozeně, takže vaše fotografie budou vypadat velmi realisticky.
Vyberte si kazetu navrženou pro vaše tiskové potřeby.
Více vytiskněte, více ušetřete. Vyberte si kazetu vytvořenou pro vaše tiskové potřeby. Uživatelé s častým a
velkokoobjemovým tiskem mohou zvolit vysokokapacitní černé kazety HP LaserJet CE250X, které snižují náklady na
stránku.
Konzistence, spolehlivost – vysoká produktivita
Spolehlivý tisk je motorem produktivity kanceláře. Toner HP ColorSphere a inteligentní technologie v kazetě umožňují
rychlý a konzistentní tisk vysoké kvality. Dokumenty budou vysunovány z tiskárny velmi rychle; na vysokou kvalitu,
přesnost a konzistentní výsledky toneru HP ColorShere se můžete vždy spolehnout. Bezproblémový tisk šetří čas, zvyšuje
produktivitu a snižuje celkové náklady na tisk.

Tiskový spotřební materiál pro tiskárny HP Color
LaserJet CM3530/CP3525
Technické funkce
● Vylepšený toner HP ColorSphere produkuje vyšší lesk a větší vnímaný rozsah barev.
● Rychlejší tisk dokumentů konzistentní profesionální kvality.
● Dokonalý tisk bez jakýchkoli problémů. Inteligentní technologie v kazetách umožňuje generovat upozornění na docházející spotřební materiál.
● Vysoká rychlost tisku, která není na úkor kvality.
● Přizpůsobeno pro různé potřeby firem – můžete si vybrat ze dvou originálních černých tiskových kazet HP.

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Kód UPC

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

CE250A

Černá tisková kazeta HP Color LaserJet CE250A

883585595686

390 × 164 × 206 mm 1,74 kg

CE250X

Černá tisková kazeta HP Color LaserJet CE250X

883585595693

390 × 164 × 206 mm 1,74 kg

CE251A

Azurová tisková kazeta HP Color LaserJet CE251A

883585595709

390 × 164 × 206 mm 1,74 kg

CE252A

Žlutá tisková kazeta HP Color LaserJet CE252A

883585595716

390 × 164 × 206 mm 1,74 kg

CE253A

Purpurová tisková kazeta HP Color LaserJet CE253A

883585595723

390 × 164 × 206 mm 1,74 kg

Průměrná výtěžnost kazety
Průměrná nepřetržitá výtěžnost
černé tiskové kazety je 5 000
standardních stránek. Uváděná
hodnota výtěžnosti je v souladu
s normou ISO/IEC 19798.*
Průměrná nepřetržitá výtěžnost
černé tiskové kazety je 10 500
standardních stránek. Uváděná
hodnota výtěžnosti je v souladu
s normou ISO/IEC 19798.*
Průměrná nepřetržitá kombinovaná
výtěžnost azurové, žluté a
purpurové tiskové kazety je 7 000
standardních stránek. Uváděná
hodnota výtěžnosti je v souladu
s normou ISO/IEC 19798.*
Průměrná nepřetržitá kombinovaná
výtěžnost azurové, žluté a
purpurové tiskové kazety je 7 000
standardních stránek. Uváděná
hodnota výtěžnosti je v souladu
s normou ISO/IEC 19798.*
Průměrná nepřetržitá kombinovaná
výtěžnost azurové, žluté a
purpurové tiskové kazety je 7 000
standardních stránek. Uváděná
hodnota výtěžnosti je v souladu
s normou ISO/IEC 19798.*

*Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Další informace naleznete na adrese www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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