Materiały eksploatacyjne do drukarek HP Color LaserJet
CM3530/CP3525
(CE250A, CE250X, CE251A, CE252A, CE253A)

Materiały eksploatacyjne do drukarek HP Color LaserJet CM3530/CP3525 z
udoskonalonym tonerem ColorSphere zapewniają szybkie uzyskanie profesjonalnych
rezultatów. Powtarzalne rezultaty od dokumentów bieżących po materiały
marketingowe oraz funkcje zarządzania materiałami eksploatacyjnymi
umożliwiające zaoszczędzenie czasu.
Profesjonalne wydruki, które robią wrażenie
Udoskonalony toner HP ColorSphere został zaprojektowany z myślą o zaspokajaniu wielu potrzeb druku. Jakość
wydruków, od zwykłych bieżących dokumentów biznesowych po profesjonalne materiały marketingowe, jest zawsze
doskonała. Szeroka gama jasnych, żywych kolorów, wyraźne szczegóły i łagodne przejścia tonalne pomiędzy
poszczególnymi barwami. Odcienie tonalne skóry wyglądają naturalnie, tworząc realistyczne zdjęcia wysokiej jakości.
Szeroki wybór wkładów zaspokoi wszystkie potrzeby związane z drukowaniem
Im więcej drukujesz, tym więcej oszczędzasz. Szeroki wybór wkładów zaspokoi wszystkie potrzeby związane z
drukowaniem. Użytkownicy drukujący często i dużo mogą wybrać kasetę z czarnym tonerem HP LaserJet CE250X o
dużej pojemności, która zapewnia niższy koszt wydruku strony.
Spójność i niezawodność zapewnia wysoką wydajność
Niezawodny system druku zwiększa wydajność biura. Toner HP ColorSphere oraz inteligentne funkcje wbudowane we
wkłady pozwalają szybko uzyskać powtarzalne, wysokiej jakości wydruki. Dokumenty są drukowane szybko. Można
polegać na precyzji, powtarzalnych rezultatach i doskonałej jakości zapewnionej przez toner HP ColorShere.
Bezproblemowe drukowanie umożliwia zaoszczędzenie czasu, zwiększenie wydajności oraz obniżenie całkowitych
kosztów druku.

Materiały eksploatacyjne do drukarek HP Color LaserJet
CM3530/CP3525
Właściwości techniczne
● Udoskonalony toner HP ColorSphere zapewnia uzyskanie wyższego połysku i szerszej gamy postrzeganych kolorów.
● Szybki wydruk profesjonalnej jakości dokumentów za każdym razem.
● Ciągłość drukowania bez problemów. Inteligentne funkcje wbudowane w kasetę wysyłają ostrzeżenia o zużyciu się materiałów eksploatacyjnych.
● Szybki druk z zachowaniem wysokiej jakości.
● Dostosowane do potrzeb Twojej firmy. Dostępne dwie wielkości kaset drukujących z oryginalnym tonerem HP.

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

CE250A

Kaseta z czarnym tonerem HP Color LaserJet
CE250A

883585595686

Wymiary (dł x szer x Waga
gł)
390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE250X

Kaseta z czarnym tonerem HP Color LaserJet CE250X 883585595693

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE251A

Kaseta z błękitnym tonerem HP Color LaserJet
CE251A

883585595709

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE252A

Kaseta z żółtym tonerem HP Color LaserJet CE252A

883585595716

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE253A

Kaseta z purpurowym tonerem HP Color LaserJet
CE253A

883585595723

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

Średnia wydajność kasety z
tonerem
Średnia wydajność kasety z
czarnym tonerem: 5 000 stron
standardowych przy druku ciągłym.
Deklarowana wydajność w
stronach zgodna z normą ISO/IEC
19798*.
Średnia wydajność kasety z
czarnym tonerem: 10 500 stron
standardowych przy druku ciągłym.
Deklarowana wydajność w
stronach zgodna z normą ISO/IEC
19798*.
Średnia wydajność kasety
zespolonej z tonerem
błękitnym/żółtym/purpurowym:
7 000 stron standardowych przy
druku ciągłym. Deklarowana
wydajność w stronach zgodna z
normą ISO/IEC 19798*.
Średnia wydajność kasety
zespolonej z tonerem
błękitnym/żółtym/purpurowym:
7 000 stron standardowych przy
druku ciągłym. Deklarowana
wydajność w stronach zgodna z
normą ISO/IEC 19798*.
Średnia wydajność kasety
zespolonej z tonerem
błękitnym/żółtym/purpurowym:
7 000 stron standardowych przy
druku ciągłym. Deklarowana
wydajność w stronach zgodna z
normą ISO/IEC 19798*.

*Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników. Więcej informacji można znaleźć pod adresem
www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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