Materiały eksploatacyjne do drukarek HP Color
LaserJet CP5220
(CE740A, CE741A, CE742A, CE743A)

Materiały eksploatacyjne do drukarek HP Color LaserJet CP5220
pozwolą zachować produktywność i uniknąć straty czasu. Toner HP
ColorSphere pozwala uzyskać profesjonalne materiały marketingowe,
finansowe oraz projekty i dokumenty techniczne o zawsze jednakowo
dobrej jakości.
Drukuj wyjątkowe dokumenty biznesowe i materiały marketingowe.
Zyskaj wyjątkowe materiały marketingowe, finansowe oraz projekty i dokumenty techniczne o nasyconych kolorach i
wyraźnym czarnym tekście dzięki oryginalnym kasetom z tonerem HP ColorSphere. Wydruki biurowe profesjonalnej
jakości — zawsze jednakowo dobre rezultaty, niezależnie od gatunku papieru do druku laserowego dla biur.
Zachowaj produktywność dzięki niezawodnym kasetom z tonerem.
Zachowanie produktywności przy niskich kosztach druku. Kasety z tonerem HP Color LaserJet zapewniają
bezproblemowe, niezawodne drukowanie i zawsze jednakowo dobre rezultaty. Kasety z tonerem zaprojektowano z
myślą o wyjątkowej niezawodności, aby uniknąć strat i kosztownych opóźnień.
Łatwe zamawianie i recykling
Dzięki inteligentnym funkcjom kaset z tonerem HP można łatwo monitorować wykorzystanie materiałów
eksploatacyjnych, otrzymywać alerty o ich stanie i efektywnie kontrolować zamawianie materiałów dla całej sieci
drukarek. Łatwy recykling — program HP Planet Partners zapewnia odpowiedzialną utylizację zwróconych kaset1.

1 Dostępność programu może być różna w różnych krajach. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling materiałów eksploatacyjnych HP w ponad
49 krajach, terytoriach i regionach w Azji, Europie i obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.hp.com/recycle

Materiały eksploatacyjne do drukarek HP Color LaserJet
CP5220
Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

Wymiary (dł x szer x gł) Waga

Średnia wydajność kasety z
tonerem

CE740A

Kaseta z czarnym tonerem HP Color LaserJet
CE740A

884420306184

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Średnia wydajność kasety:
7000 str. standardowych.
Deklarowana wydajność
zgodna z normą ISO/IEC
19798*

CE741A

Kaseta z błękitnym tonerem HP Color LaserJet
CE741A

884420306191

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Średnia wydajność kasety:
7300 str. standardowych.
Deklarowana wartość
wydajności zgodna z normą
ISO/IEC 19798*

CE742A

Kaseta z żółtym tonerem HP Color LaserJet CE742A

884420306207

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Średnia wydajność kasety:
7300 str. standardowych.
Deklarowana wartość
wydajności zgodna z normą
ISO/IEC 19798*

CE743A

Kaseta z purpurowym tonerem HP Color LaserJet
CE743A

884420306214

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Średnia wydajność kasety:
7300 str. standardowych.
Deklarowana wartość
wydajności zgodna z normą
ISO/IEC 19798*

*Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników.
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