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

HP Color LaserJet CM3530/CP3525 tonerkassetter med forbedret HP
ColorSphere-toner gir raske og profesjonelle resultater. Få konsistent ytelse for alt fra
daglig dokumentutskrift til markedsføringsmateriell, og tidsbesparende funksjoner for
administrasjon av rekvisita.

Profesjonelle, slående utskrifter
Forbedret HP ColorSphere-toner er laget for å tilfredsstille mange forskjellige behov. Resultatene blir strålende for alt fra
effektive daglige forretningsdokumenter til profesjonelt salgsmateriell. Se et dynamisk område med klare, ekte farger,
skarpt definerte detaljer og farger som gradvis går inn i hverandre. Selv hudtoner ser naturlige og naturtro ut, og gir
realistiske bilder i fotokvalitet.
Velg patronen som er laget for dine utskriftsbehov
Skriv ut mer, spar mer. Velg patronen som er laget for dine utskriftsbehov. Brukere som skriver ut ofte og mye kan velge
svarte HP LaserJet CE250X høykapasitetspatroner som gir en lavere pris per side.
Konsistente, pålitelige resultater for høy produktivitet
Pålitelige utskrifter gir økt kontorproduktivitet. HP ColorSphere-toner og intelligens som er innebygd i kassetten, gir raske
og konsistente resultater av høy kvalitet. Dokumentene kommer raskt ut av skriveren, og du kan stole på HP
ColorShere-tonerens presisjon og konsistens som gir fremragende kvalitet. Problemfri utskrift kan spare tid, øke
produktiviteten og redusere de totale utskriftskostnadene.

HP Color LaserJet CM3530/CP3525 utskriftsrekvisita

Tekniske funksjoner
● Forbedret HP ColorSphere-toner gir høyere glans og et større spekter av oppfattede farger.
● Produser raskt konsistente dokumenter i profesjonell kvalitet.
● Hold utskrift i gang uten problemer. Intelligens som er innebygd i kassetten sender ut varsler når det er lite toner igjen.
● Høy utskriftshastighet uten at utskriftskvaliteten ofres.
● Velg mellom to størrelser på originale svarte HP-tonerkassetter - tilpasset behovene i din bedrift.

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vekt

CE250A

HP Color LaserJet CE250A svart tonerkassett

883585595686

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE250X

HP Color LaserJet CE250X svart tonerkassett

883585595693

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE251A

HP Color LaserJet CE251A cyan tonerkassett

883585595709

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE252A

HP Color LaserJet CE252A gul tonerkassett

883585595716

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE253A

HP Color LaserJet CE253A magenta tonerkassett

883585595723

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

Gjennomsnittlig kassettytelse
Gjennomsnittlig kontinuerlig svart
kassettkapasitet er 5 000
standardsider. Oppgitt kapasitet er
i henhold til ISO/IEC 19798.*
Gjennomsnittlig kontinuerlig svart
kassettkapasitet er 10 500
standardsider. Oppgitt kapasitet er
i henhold til ISO/IEC 19798.*
Gjennomsnittlig kontinuerlig
cyan/gul/magenta kassettkapasitet
er 7 000 standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til ISO/IEC
19798.*
Gjennomsnittlig kontinuerlig
cyan/gul/magenta kassettkapasitet
er 7 000 standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til ISO/IEC
19798.*
Gjennomsnittlig kontinuerlig
cyan/gul/magenta kassettkapasitet
er 7 000 standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til ISO/IEC
19798.*

*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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