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

HP Color LaserJet CM3530/CP3525 skrivarförbrukning med förbättrad HP
ColorSphere-toner ger snabba, professionella resultat. Enhetlig prestanda i allt från
vardagsdokument till marknadsföringsmaterial och funktioner för tidsbesparande
hantering av förbrukningsmaterial.

Proffsiga utskrifter med genomslagskraft
Den förbättrade HP ColorSphere-tonern är utformad för många olika behov. Resultatet blir lysande i allt från effektiva
dagliga affärsdokument till professionellt marknadsföringsmaterial. Upplev ett dynamiskt spektrum av lysande, äkta
färger, skarpa detaljer och färger som omärkligt övergår i varandra. Till och med hudtoner ser naturliga och levande ut
och skapar realistiska bilder i fotokvalitet.
Välj en patron som är dimensionerad för dina utskriftsbehov
Skriv ut mer, spara mer. Välj en kassett som är dimensionerad för dina utskriftsbehov. Den som skriver ut ofta och mycket
kan välja HP LaserJet CE250X svart tonerkassett med hög kapacitet som ger lägre kostnad per sida.
Enhetliga, tillförlitliga resultat för hög produktivitet
Tillförlitliga utskrifter upprätthåller kontorets produktivitet. Kassettens HP ColorSphere-toner och inbyggda smarta
funktioner ger snabba, högkvalitativa och enhetliga resultat. Dokumenten kommer snabbt ut ur skrivaren och du kan
räkna med HP ColorShere-tonerns precision och enhetlighet för förstklassig kvalitet. Bekymmersfria utskrifter kan spara tid,
höja produktiviteten och sänka den totala utskriftskostnaden.

HP Color LaserJet CM3530/CP3525 skrivarförbrukning

Tekniska egenskaper
● Den förbättrade HP ColorSphere-tonern producerar högre glättningsgrad och fler uppfattade färger.
● Producera snabbt dokument med enhetlig, professionell kvalitet.
● Håll igång skrivaren. Kassettens inbyggda smarta funktioner varnar när tillbehören börjar ta slut.
● Höga utskriftshastigheter som inte offrar utskriftskvaliteten.
● Skräddarsydd för ditt företag – välj bland två storlekar av den svarta originaltonerkassetten från HP.

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

UPC-kod

Yttermått (l x b x d)

Vikt

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

Antal sidor, medeltal
Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet
hos svart kassett: 5 000
standardsidor. Kapaciteten anges i
enlighet med ISO/IEC 19798*.
Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet
hos svart kassett: 10 500
standardsidor. Kapaciteten anges i
enlighet med ISO/IEC 19798*.
Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet
hos oseparerad cyan/gul/magenta
kassett: 7 000 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet med
ISO/IEC 19798*.
Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet
hos oseparerad cyan/gul/magenta
kassett: 7 000 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet med
ISO/IEC 19798*.
Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet
hos oseparerad cyan/gul/magenta
kassett: 7 000 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet med
ISO/IEC 19798*.

*Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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