HP Color LaserJet CP5520 förbrukningsmaterial till
skrivare
(CE270A, CE271A, CE272A, CE273A)

HP Color LaserJet CP5520 förbrukningsmaterial till skrivare producerar
affärsdokument som syns i blanka, fotoliknande färger. HPs
originaltonerkassetter med HP ColorSphere-teknik ger resultat av
tryckerikvalitet på många olika typer av papper.

Skriv ut förstklassiga dokument och marknadsföringsmaterial
Ge dokumenten maximal effekt – använd HPs originaltonerkassetter med HP ColorSphere-teknik. Skapa fotoliknande
bilder och grafik med blankt, lysande utseende. Spara tid och pengar genom att skriva ut eget marknadsföringsmaterial
på kontoret. Konsekventa färger att räkna med – från sida till sida, med kassett efter kassett.
Förbli produktiv med tillförlitliga tonerkassetter
Räkna med enhetliga, oavbrutna utskrifter med kassetter som är särskilt utvecklade för din skrivare. Undvik frustrerande
omtryckningar, slöseri med förbrukningsmaterial och förseningar. Titta efter HPs säkerhetssigill för att försäkra dig om att
du köper en äkta HP-produkt.
Administrera dina utskrifter med tidsbesparande lösningar
Planera framåt – använd HP Web Jetadmin till att spåra tonerförbrukningen och läs regelbundna nyheter om
förbrukningsmaterial. Byt snabbt och enkelt kassett med den automatiska borttagningen av kassettförseglingen. Köp
förbrukningsmaterial enkelt med HP SureSupply1. Dessutom hjälper HP dig att återvinna dina bläckpatroner – det går
enkelt via HP Planet Partners-programmet.2

1Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder. Mer information finns på http://www.hp.com/learn/suresupply 2Programmets tillgänglighet varierar.
Retur och återvinning av HPs tonerkassetter och bläckpatroner är för närvarande tillgänglig i fler än 49 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och
Sydamerika via HP Planet Partners-programmet. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.

HP Color LaserJet CP5520 förbrukningsmaterial till
skrivare
Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

UPC-kod

Yttermått (l x b x d)

Vikt

Antal sidor, medeltal

CE270A

HP Color LaserJet CE270A svart tonerkassett

884962161166

492 x 188 x 225 mm

2,72 kg

Genomsnittlig kontinuerlig
kapacitet hos svart kassett:
13 500 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet
med ISO/IEC 19798 vid
kontinuerlig utskrift.

CE271A

HP Color LaserJet CE271A cyan tonerkassett

884962161173

492 x 188 x 225 mm

2,72 kg

Genomsnittlig kontinuerlig
kapacitet hos oseparerad
cyan/gul/magenta kassett:
15 000 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet
med ISO/IEC 19798 vid
kontinuerlig utskrift.

CE272A

HP Color LaserJet CE272A gul tonerkassett

884962161180

492 x 188 x 225 mm

2,72 kg

Genomsnittlig kontinuerlig
kapacitet hos oseparerad
cyan/gul/magenta kassett:
15 000 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet
med ISO/IEC 19798 vid
kontinuerlig utskrift.

CE273A

HP Color LaserJet CE273A magenta tonerkassett

884962161197

492 x 188 x 225 mm

2,72 kg

Genomsnittlig kontinuerlig
kapacitet hos oseparerad
cyan/gul/magenta kassett:
15 000 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet
med ISO/IEC 19798 vid
kontinuerlig utskrift.

Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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