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

Med HP Color LaserJet CP5220 skrivarförbrukningsmaterial kan du
upprätthålla produktiviteten och undvika bortkastad tid. HP
ColorSphere-toner ger jämna och professionella resultat för
marknadsförings-, finans-, design- och teknikrelaterade dokument.

Skriv ut förstklassigt affärs- och marknadsföringsmaterial
Producera förstklassiga marknadsförings-, finans-, design- och teknikrelaterade dokument med iögonfallande färg och
skarp svart text genom att använda äkta HP-tonerkassetter med HP ColorSphere-toner. Du får jämna resultat av
tryckerikvalitet på många olika typer av laserpapper utformade för professionella kontorsutskrifter.
Förbli produktiv med tillförlitliga tonerkassetter
Håll utskriftskostnaderna nere och bibehåll produktiviteten. HP Color LaserJet-tonerkassetter ger oavbrutna utskrifter av
jämn kvalitet som du kan lita på. Eftersom kassetterna är utformade för att vara exceptionellt tillförlitliga undviker du
slöseri med förbrukningsmaterial och dyrbara förseningar.
Lätt att beställa och återvinna
Håll enkelt reda på tonerförbrukningen, bli förvarnad när tonern håller på att ta slut och konsolidera
beställningsinformation för en hel skrivarpark med hjälp av den inbyggda intelligensen i HPs tonerkassetter. Dra nytta av
kostnadsfri och enkel återvinning – kassetter som returneras via HP Planet Partners återvinns på ett ansvarsfullt sätt1.

1Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs skrivarförbrukningsmaterial är för närvarande tillgänglig i fler än 49 länder, territorier och regioner i
Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partners-programmet. För mer information, besök www.hp.com/recycle

HP Color LaserJet CP5220 skrivartillbehör

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

UPC-kod

Yttermått (l x b x d)

Vikt

Antal sidor, medeltal

CE740A

HP Color LaserJet CE740A svart tonerkassett

884420306184

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

En kassett ger i genomsnitt 7
000 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet
med ISO/IEC 19798*

CE741A

HP Color LaserJet CE741A cyan tonerkassett

884420306191

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

En kassett ger i genomsnitt
7300 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet
med ISO/IEC 19798*

CE742A

HP Color LaserJet CE742A gul tonerkassett

884420306207

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

En kassett ger i genomsnitt
7300 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet
med ISO/IEC 19798*

CE743A

HP Color LaserJet CE743A magenta tonerkassett

884420306214

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

En kassett ger i genomsnitt
7300 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet
med ISO/IEC 19798*

*Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer.
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