HP Color LaserJet CM3530/CP3525 Printing Supplies
(CE250A, CE250X, CE251A, CE252A, CE253A)

HP Color LaserJet CM3530/CP3525 Printing Supplies med forbedret HP ColorSphere
toner giver hurtig og professionel print. Du får pålidelig og ensartet ydelse - lige fra
de daglige opgaver til fremstilling af professionelt marketingmateriale - foruden
tidsbesparende funktioner til bestilling af printerforbrugsvarer.

Professionelle print, der gør indtryk
Forbedret HP ColorSphere toner er fremstillet til at opfylde mange forskellige behov. Du får et perfekt resultat - lige fra de
daglige opgaver til professionelt marketingmateriale - og et stort udvalg af klare, ægte farver, skarpt definerede detaljer
og farver med perfekte overgange. Selv hudfarver ser naturlige ud, så man får naturtro billeder i fotokvalitet.
Vælg den patron, der opfylder dine behov.
Print mere. Spar mere. Vælg den patron, der opfylder dine behov. Brugere med det større printbehov kan med fordel
vælge HP LaserJet CE250X Black Cartridges med høj kapacitet, der giver en lavere pris pr. side.
Ensartede, pålidelige resultater og en høj produktivitet
Driftsikker print giver høj produktivitet. HP ColorSphere toner og indbygget intelligens i patronen giver hurtig og ensartet
print i høj kvalitet. Det går hurtigt, når du printer, og med HP ColorSphere toner er du sikker på at få præcision og
ensartethed. Problemfri print sparer tid, øger produktiviteten og sænker printomkostningerne.

HP Color LaserJet CM3530/CP3525 Printing Supplies

Tekniske egenskaber
● Forbedret HP ColorSphere toner giver høj glans og et endnu større udvalg af farvenuancer.
● Fremstil dokumenter i professionel kvalitet - pålideligt og hurtigt.
● Print uden problemer. Den indbyggede intelligens i patronerne giver besked, når det er tid til at bestille nye patroner.
● Høj printhastighed og kvalitet.
● Du kan vælge mellem to størrelser originale HP sorte printpatroner alt efter behov.

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vægt

CE250A

HP Color LaserJet CE250A Black Print Cartridge

883585595686

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE250X

HP Color LaserJet CE250X Black Print Cartridge

883585595693

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE251A

HP Color LaserJet CE251A Cyan Print Cartridge

883585595709

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE252A

HP Color LaserJet CE252A Yellow Print Cartridge

883585595716

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE253A

HP Color LaserJet CE253A Magenta Print Cartridge

883585595723

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

Gennemsnitlig patronkapacitet
Gennemsnitlig kapacitet for den
sorte patron er 5.000
standardsider. Gennemsnitlig
sidekapacitet i overensstemmelse
med ISO/IEC 19798.*
Gennemsnitlig kapacitet for den
sorte patron er 10.500
standardsider. Gennemsnitlig
sidekapacitet i overensstemmelse
med ISO/IEC 19798.*
Gennemsnitlig kapacitet for
cyan/gul/magenta patron, 7.000
standardsider. Gennemsnitlig
sidekapacitet i overensstemmelse
med ISO/IEC 19798.*
Gennemsnitlig kapacitet for
cyan/gul/magenta patron, 7.000
standardsider. Gennemsnitlig
sidekapacitet i overensstemmelse
med ISO/IEC 19798.*
Gennemsnitlig kapacitet for
cyan/gul/magenta patron, 7.000
standardsider. Gennemsnitlig
sidekapacitet i overensstemmelse
med ISO/IEC 19798.*

*Det faktiske sideantal kan variere en del afhængig af de printede billeder og andre faktorer. Der er flere oplysninger på www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.dk
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