HP Color LaserJet CP5220 utskriftsrekvisita
(CE740A, CE741A, CE742A, CE743A)

HP Color LaserJet CP5220 utskriftsrekvisita holder produktiviteten oppe
slik at du unngår bortkastet tid. HP ColorSphere-toner gir konsistente og
profesjonelle resultater på dokumenter for markedsføring, økonomi,
design og teknikk.

Skriv ut fremragende forretnings- og markedsføringsmateriale
Produser fremragende dokumenter for markedsføring, økonomi, design og teknikk med fremragende farger og skarp,
svart tekst ved å bruke originale HP-kassetter med HP ColorSphere-toner. Få konsistente og profesjonelle resultater på
mange forskjellige laserpapirtyper som er laget for profesjonell kontorutskrift.
Hold produktiviteten oppe med pålitelige kassetter
Hold utskriftskostnadene nede og oppretthold produktiviteten. HP Color LaserJet-tonerkassetter gir konsistent og uavbrutt
utskrift du kan stole på. Kassettene er konstruert for eksepsjonell pålitelighet, så du unngår sløsing med rekvisita og
kostbare forsinkelser.
Enkelt å bestille og resirkulere
Du kan enkelt spore tonerbruk, motta varsler når det er lite rekvisita og konsolidere bestillingsinformasjon for mange
skrivere ved bruk av den innebygde intelligensen i HP-kassetter. Gled deg over enkel og gratis resirkulering - kassetter som
returneres via HP Planet Partners resirkuleres på ansvarlig måte1.

1 Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av utskriftsrekvisita fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i mer enn 40 land, områder og regioner i Asia, Europa og
Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet Partners-program. Besøk www.hp.com/recycle for å få mer informasjon

HP Color LaserJet CP5220 utskriftsrekvisita

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vekt

Gjennomsnittlig kassettytelse

CE740A

HP Color LaserJet CE740A svart tonerkassett

884420306184

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Gjennomsnittlig antall sider
per kassett er 7000
standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19798*

CE741A

HP Color LaserJet CE741A cyan tonerkassett

884420306191

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Gjennomsnittlig antall sider
per kassett er 7300
standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19798*

CE742A

HP Color LaserJet CE742A gul tonerkassett

884420306207

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Gjennomsnittlig antall sider
per kassett er 7300
standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19798*

CE743A

HP Color LaserJet CE743A magenta tonerkassett

884420306214

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Gjennomsnittlig antall sider
per kassett er 7300
standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19798*

*Faktisk kapasitet varierer betydelig, basert på bildene som skrives ut og andre faktorer.
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