Consumíveis de Impressão HP Color LaserJet (a cores)
CM3530/CP3525
(CE250A, CE250X, CE251A, CE252A, CE253A)

Os tinteiros HP Color LaserJet CM3530/CP3525 com toner HP ColorSphere
melhorado oferecem resultados profissionais e rápidos. Obtenha desempenho
consistente com documentos quotidianos a materiais de marketing e funções de
gestão de consumíveis que poupam tempo.

Impressões profissionais de alto impacto
O toner melhorado HP ColorSphere foi concebido para uma variedade de necessidades. Desde documentos comerciais
quotidianos a peças de marketing profissionais, os resultados são brilhantes. Veja uma gama dinâmica de cores vivas e
reais, detalhes definidos e cores com transição muito gradual. Mesmo os tons de pele são naturais e verdadeiros
criando imagens de qualidade fotográfica, realistas.
Escolha o tinteiro concebido para as suas necessidades
Imprima mais, poupe mais. Escolha o tinteiro concebido para as suas necessidades. Os utilizadores de alto e frequente
volume podem escolher tinteiros pretos HP LaserJet CE250X de alta capacidade para um melhor custo por página.
Resultados consistentes, fiáveis para alta produtividade
Impressão fiável aumenta a produtividade do escritório. O toner HP ColorSphere e inteligência no tinteiro permitem
resultados rápidos, de qualidade e consistentes. Os documentos são finalizados mais depressa e pode contar com a
precisão e consistência do toner HP ColorShere para qualidade surpreendente. Impressão sem problemas poupa tempo,
aumenta a produtividade e reduz os custos globais a impressão.

Consumíveis de Impressão HP Color LaserJet (a cores)
CM3530/CP3525
Características técnicas
● O toner melhorado HP ColorSphere produz mais brilho e maior gama de cores.
● Produza documentos de qualidade profissional e consistente.
● Nunca pare a impressão. A inteligência no tinteiro oferece alertas quando os consumíveis estão a acabar.
● Velocidades de impressão rápidas sem sacrificar qualidade de impressão.
● Adequado para as necessidades da sua empresa, escolha a partir de dois tamanhos de tinteiros pretos originais HP.

Especificações do produto
P/N

Descrição

CE250A

Cartucho de Impressão Preto CE250A para HP Color 883585595686
LaserJet

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE250X

Cartucho de Impressão Preto CE250X para HP Color 883585595693
LaserJet

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE251A

Cartucho de Impressão Turquesa CE251A para HP
Color LaserJet

883585595709

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE252A

Cartucho de impressão Amarelo CE252A para HP
Color LaserJet

883585595716

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE253A

Cartucho de Impressão Magenta CE253A para HP
Color LaserJet

883585595723

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

Código UPC

Dimensões (c x l x p)

Peso

Rendimento médio do cartucho
Média contínuo tinteiro preto rende
5.000 páginas padrão. O valor
declarado do rendimento está
conforme a ISO/IEC 19798.*
Média contínuo tinteiro preto rende
10.500 páginas padrão. O valor
declarado do rendimento está
conforme a ISO/IEC 19798.*
Média contínuo composto
Ciano/Amarelo/Magenta rende
7.000 páginas padrão. O valor
declarado do rendimento está
conforme a ISO/IEC 19798.*
Média contínuo composto
Ciano/Amarelo/Magenta rende
7.000 páginas padrão. O valor
declarado do rendimento está
conforme a ISO/IEC 19798.*
Média contínuo composto
Ciano/Amarelo/Magenta rende
7.000 páginas padrão. O valor
declarado do rendimento está
conforme a ISO/IEC 19798.*

*Os rendimentos actuais variam consideravelmente c/ base nas imagens impressas e outros factores. Para mais informações visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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