HP Color LaserJet CP5220-printerforbrugsvarer
(CE740A, CE741A, CE742A, CE743A)

HP Color LaserJet CP5220-printerforbrugsvarer hjælper dig med at
opretholde produktiviteten og undgå spild af tid. HP ColorSphere-toner
giver ensartede, professionelle resultater på markedsføringsdokumenter,
økonomidokumenter og tekniske dokumenter.

Print forretnings- og markedsføringsmateriale, der skiller sig ud
Producer markedsføringsdokumenter, økonomidokumenter, designdokumenter og tekniske dokumenter, der skiller sig ud
med farver og skarp sort tekst, ved hjælp af originale HP-patroner med HP ColorSphere-toner. Få ensartede resultater i
trykkerikvalitet på et bredt udvalg af laserpapirtyper, der er designet til professionelle kontorprint.
Oprethold produktiviteten med driftssikre patroner
Hold printomkostingerne nede, samtidig med at produktiviteten opretholdes. HP Color LaserJet printerpatroner giver
ensartede, uafbrudte print, som du kan stole på. Patronerne er designet til ekstraordinær driftssikkerhed, og du undgår
derfor spild af forbrugsvarer og dyre forsinkelser.
Nemme at genbestille og genanvende
Nem registrering af tonerforbruget, modtag advarsler, når forbrugsvarer er ved at være brugt op, og saml
bestillingsoplysningerne for en hel printerflåde med intelligens indbygget i HP-patronerne. Gratis og nem indlevering til
genbrug – patroner, der returneres via HP Planet Partners, genbruges på en ansvarlig måde1.

1Programmet findes ikke i alle lande. HP Planet Partners program til returnering og genanvendelse af HP printerforbrugsvarer findes i øjeblikket i mere end 40 lande og
områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika. Få mere at vide på www.hp.com/recycle

HP Color LaserJet CP5220-printerforbrugsvarer

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vægt

Gennemsnitlig patronkapacitet

CE740A

HP Color LaserJet CE740A sort printerpatron

884420306184

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Gennemsnitlig
patronkapacitet er 7000
standardsider. Gennemsnitlig
sidekapacitet i
overensstemmelse med
ISO/IEC 19798*

CE741A

HP Color LaserJet CE741A cyan printerpatron

884420306191

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Gennemsnitlig
patronkapacitet er 7300
standardsider. Gennemsnitlig
sidekapacitet i
overensstemmelse med
ISO/IEC 19798*

CE742A

HP Color LaserJet CE742A gul printerpatron

884420306207

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Gennemsnitlig
patronkapacitet er 7300
standardsider. Gennemsnitlig
sidekapacitet i
overensstemmelse med
ISO/IEC 19798*

CE743A

HP Color LaserJet CE743A magenta printerpatron

884420306214

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Gennemsnitlig
patronkapacitet er 7300
standardsider. Gennemsnitlig
sidekapacitet i
overensstemmelse med
ISO/IEC 19798*

*Det faktiske sideantal kan variere en del afhængig af de printede billeder og andre faktorer.
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