Tiskový spotřební materiál pro tiskárny HP Color
LaserJet CP4025/CP4525
(CE260A, CE261A, CE262A, CE263A)

Tiskový spotřební materiál HP Color LaserJet CP4025/CP4525 dosahuje
profesionálních výsledků tisku obchodních dokumentů. Zůstaňte
produktivní a zabraňte plýtvání časem a spotřebním materiálem. Kazety
HP byly speciálně navrženy pro vaši tiskárnu, aby zajišťovaly maximální
spolehlivost.
Tiskněte vynikající obchodní dokumenty
Získejte skvělé obchodní dokumenty s vynikajícími barvami a ostrým černým textem pomocí originálních kazet HP s
tonerem ColorSphere. Získejte kancelářský tisk v kvalitě z fotografického obchodu – toner HP je kompatibilní s širokou
řadou laserových papírů a podává trvalé výsledky.
Zůstaňte produktivní se spolehlivými kazetami
Získejte nízké náklady na tisk a udržujte svou produktivitu. Tiskové kazety HP Color LaserJet zajišťují bezproblémový tisk s
trvalými výsledky. Pokud zvolíte tiskové kazety navržené pro výjimečnou spolehlivost, vyhnete se plýtvání spotřebním
materiálem a nákladným prostojům.
Usnadněte si tisk
Zvolte si černou tonerovou kazetu, která je ušitá na míru potřebám vašeho kancelářského tisku. Společnost HP nabízí
kazety pro častý velkoobjemový i každodenní tisk. Sledujte snadno využití toneru a objednávejte nový díky vestavěným
inteligentním funkcím kazet HP.

Tiskový spotřební materiál pro tiskárny HP Color
LaserJet CP4025/CP4525
Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Kód UPC

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Průměrná výtěžnost kazety

CE260A

Černá tisková kazeta HP Color LaserJet CE260A

884420186816

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

Průměrná výtěžnost kazety je
8 500 standardních stránek.
Uváděná hodnota výtěžnosti
odpovídá normě ISO/IEC
19798*.

CE261A

Azurová tisková kazeta HP Color LaserJet CE261A

884420186847

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

Průměrná výtěžnost kazety je
11 000 standardních
stránek. Uváděná hodnota
výtěžnosti odpovídá normě
ISO/IEC 19798*.

CE262A

Žlutá tisková kazeta HP Color LaserJet CE262A

884420186854

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

Průměrná výtěžnost kazety je
11 000 standardních
stránek. Uváděná hodnota
výtěžnosti odpovídá normě
ISO/IEC 19798*.

CE263A

Purpurová tisková kazeta HP Color LaserJet CE263A

884420186861

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

Průměrná výtěžnost kazety je
11 000 standardních
stránek. Uváděná hodnota
výtěžnosti odpovídá normě
ISO/IEC 19798*.

*Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech.
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