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

HP Color LaserJet CP5220 -tulostustarvikkeet auttavat ylläpitämään
tuottavuutta ja vähentämään ajan haaskaamista. HP ColorSphere
-väriaine takaa tasalaatuiset, korkealaatuiset tulokset markkinointi-,
talous- ja suunnitteluasiakirjoja tulostettaessa.

Tulosta laadukkaat yritysasiakirjat ja markkinointimateriaalit
Tulosta korkealaatuiset värilliset ja mustavalkoiset markkinointi-, talous- ja suunnitteluasiakirjat terävällä mustalla tekstillä
HP:n alkuperäisillä mustekaseteilla ja HP ColorSphere -väriaineella. Tasalaatuiset, erinomaiset tulokset ammattimaiseen
toimistokäyttöön suunnitelluilla lasertulostinpapereilla.
Tuottavuutta luotettavilla mustekaseteilla
Matalat tulostuskustannukset tuottavuuden kärsimättä. HP Color LaserJet -mustekasetit takaavat keskeytymättömän
tulostuksen. Kasetit ovat erittäin luotettavia, joten tarvikehävikki ja kalliit viiveet pysyvät minimissä.
Helppo tilata lisää ja kierrättää
HP:n mustekasettien älykkäät toiminnot mahdollistavat väriaineen määrän seuraamisen, vähäisestä väriaineesta
varoittavien ilmoitusten saamisen ja tarvikkeiden tilaamisen eri tulostinsarjoille. Maksuton ja helppo kierrättää – HP Planet
Partnersin kautta palautetut kasetit kierrätetään vastuullisesti1.

1Ohjelman saatavuus vaihtelee alueittain. HP:n Planet Partners -ohjelman avulla tapahtuva HP-tulostustarvikkeiden palautus ja kierrätys on nyt mahdollista yli 40 maassa tai
alueella Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Lisätietoja on sivustossa www.hp.com/recycle

HP Color LaserJet CP5220 -tulostustarvikkeet

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

UPC-tunnus

Mitat (korkeus x leveys Paino
x syvyys)

Riittoisuus keskimäärin

CE740A

HP Color LaserJet CE740A -mustesäiliö, musta

884420306184

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Kasetti riittää keskimäärin 7
000 vakiosivun
tulostamiseen. Ilmoitettu
riittoisuus ISO/IEC 19798:n*
mukaan

CE741A

HP Color LaserJet CE741A -kasetti, syaani

884420306191

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Kasetti riittää keskimäärin
7300 vakiosivun
tulostamiseen. Ilmoitettu
riittoisuus ISO/IEC 19798:n*
mukaan

CE742A

HP Color LaserJet CE742A -kasetti, keltainen

884420306207

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Kasetti riittää keskimäärin
7300 vakiosivun
tulostamiseen. Ilmoitettu
riittoisuus ISO/IEC 19798:n*
mukaan

CE743A

HP Color LaserJet CE743A -kasetti, magenta

884420306214

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Kasetti riittää keskimäärin
7300 vakiosivun
tulostamiseen. Ilmoitettu
riittoisuus ISO/IEC 19798:n*
mukaan

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