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

HP Color LaserJet CM3530-/CP3525 -tulostustarvikkeet ja parannettu HP ColorSphere
-väriaine tuottavat nopeat ja tasokkaat tulokset. Hyödy aikaa säästävistä
tarvikkeiden hallintatoiminnoista ja luotettavasta laadusta niin tavallisissa
toimistoasiakirjoissa kuin markkinointimateriaaleissa.

Laadukkaat ja tehokkaat tulosteet
Parannettu HP ColorSphere -väriaine sopii useisiin käyttötarkoituksiin. Tulokset ovat loistavat, tulostettiin sitten tavallisia
asiakirjoja tai yrityksen markkinointimateriaaleja. Tulosteissa on kirkkaat ja aidot värit, terävät yksityiskohdat ja tasaisen
asteittaiset värisiirtymät. Jopa ihonvärit näyttävät luonnollisilta, mikä saa kuvat vaikuttamaan aidoilta ja valokuvatasoisilta.
Valitse tulostustarpeisiisi sopiva mustesäiliö
Tulosta ja säästä enemmän. Valitse tulostustarpeisiisi sopiva mustesäiliö. Runsaasti ja usein tulostavat käyttäjät voivat
valita suurikokoiset HP LaserJet CE250X -kasetit, jotka laskevat sivuhintoja.
Luotettavasti tasokkaat ja riittoisat tulokset
Luotettava tulostaminen parantaa toimiston tuottavuutta. Kasetin HP ColorSphere -väriaine ja älytoiminnot tuottavat
tasokkaat tulosteet nopeasti ja luotettavasti. Asiakirjat tulostuvat nopeasti, ja laadun varmistaa HP ColorSphere
-väriaineen tarkkuus ja luotettavuus. Vaivaton tulostus voi säästää aikaa, tehostaa tuottavuutta ja vähentää tulostuskuluja.

HP Color LaserJet CM3530/CP3525 tulostustarvikkeet

Tekniset ominaisuudet
● Parannettu HP ColorSphere -väriaine tuottaa erittäin kiiltävän pinnan ja laajan valikoiman selkeitä värejä.
● Tuota ammattitasoisia asiakirjoja nopeasti ja luotettavasti.
● Varmista sujuva ja katkoton tulostus. Kasetin älytoiminnot ilmoittavat musteen vähenemisestä.
● Hyödy suuresta tulostusnopeudesta tulostuslaadusta tinkimättä.
● Saatavana on kahdenkokoisia mustia Original HP -kasetteja, joista voit valita yrityksen tarpeisiin sopivan vaihtoehdon.

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

UPC-tunnus

CE250A

HP Color LaserJet CE250A -kasetti, musta

883585595686

Mitat (korkeus x leveys Paino
x syvyys)
390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE250X

HP Color LaserJet CE250X -kasetti, musta

883585595693

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE251A

HP Color LaserJet CE251A -kasetti, syaani

883585595709

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE252A

HP Color LaserJet CE252A -kasetti, keltainen

883585595716

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE253A

HP Color LaserJet CE253A -kasetti, magenta

883585595723

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

Riittoisuus keskimäärin
Mustan kasetin keskimääräinen
jatkuva riittoisuus on 5 000
vakiosivua. Ilmoitettu riittoisuus
ISO/IEC 19798:n* mukaan.
Mustan kasetin keskimääräinen
jatkuva riittoisuus on 10 500
vakiosivua. Ilmoitettu riittoisuus
ISO/IEC 19798:n* mukaan.
Syaani/keltainen/magenta-yhdistel
mäkasetin keskimääräinen jatkuva
riittoisuus on 7 000 vakiosivua.
Ilmoitettu riittoisuus ISO/IEC
19798:n* mukaan.
Syaani/keltainen/magenta-yhdistel
mäkasetin keskimääräinen jatkuva
riittoisuus on 7 000 vakiosivua.
Ilmoitettu riittoisuus ISO/IEC
19798:n* mukaan.
Syaani/keltainen/magenta-yhdistel
mäkasetin keskimääräinen jatkuva
riittoisuus on 7 000 vakiosivua.
Ilmoitettu riittoisuus ISO/IEC
19798:n* mukaan.

*Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan. Katso lisätietoja sivulta www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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