HP Color LaserJet CP4025/CP4525 tulostustarvikkeet
(CE260A, CE261A, CE262A, CE263A)

HP Color LaserJet CP4025/CP4525 -tulostustarvikkeet takaavat
korkealaatuisen tulostuslaadun yritysasiakirjoissa. Tuottavuutta aikaa ja
tarvikkeita haaskaamatta. HP:n mustekasetit on suunniteltu tulostintasi
varten, joten ne toimivat luotettavasti.

Tulosta korkealaatuiset yritysasiakirjat
Tee yritysasiakirjoista vaikuttavan näköisiä syvän mustalla ja terävällä tekstillä käyttämällä HP:n alkuperäisiä
mustekasetteja ja ColorSphere-väriainetta. Ammattilaatuinen jälki toimistossa – HP:n väriainetta voidaan käyttää monilla
eri lasertulostinpapereilla. Tulokset ovat aina tasalaatuiset.
Tuottavuutta luotettavilla mustekaseteilla
Matalat tulostuskustannukset tuottavuuden kärsimättä. HP Color LaserJet -mustekasetit takaavat keskeytymättömän
tulostuksen. Valitsemalla luotettavuutta silmällä pitäen suunnitellut mustekasetit vältät tarvikkeiden haaskauksen ja kalliit
viiveet.
Vaivatonta tulostamista
Valitse toimistotulostukseen räätälöity mustan väriaineen kasetti. HP:n mustekasetteja on niin vaativaan
suurvolyymitulostukseen kuin tavalliseen, arkipäiväiseen tulostukseenkin. HP:n alkuperäisten kasettien älytoimintojen
ansiosta kasetin kulumista on helppo seurata ja kasetteja on helppo tilata lisää.

HP Color LaserJet CP4025/CP4525 tulostustarvikkeet

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

UPC-tunnus

Mitat (korkeus x leveys Paino
x syvyys)

Riittoisuus keskimäärin

CE260A

HP Color LaserJet CE260A -mustesäiliö, musta

884420186816

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

Kasetti riittää keskimäärin 8
500 vakiosivun
tulostamiseen. Ilmoitettu
riittoisuus ISO/IEC 19798:n*
mukaan

CE261A

Syaani HP Color LaserJet CE261A -värikasetti

884420186847

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

Kasetti riittää keskimäärin
11 000 vakiosivun
tulostamiseen. Ilmoitettu
riittoisuus ISO/IEC 19798:n*
mukaan

CE262A

Keltainen HP Color LaserJet CE262A -värikasetti

884420186854

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

Kasetti riittää keskimäärin
11 000 vakiosivun
tulostamiseen. Ilmoitettu
riittoisuus ISO/IEC 19798:n*
mukaan

CE263A

Magenta HP Color LaserJet CE263A -värikasetti

884420186861

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

Kasetti riittää keskimäärin
11 000 vakiosivun
tulostamiseen. Ilmoitettu
riittoisuus ISO/IEC 19798:n*
mukaan

*Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan.
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