Tiskový spotřební materiál HP 649 LaserJet
(CE260XD, CE260X)

Díky spotřebnímu materiálu HP 649X LaserJet dosáhnete profesionálních výsledků při
tisku pracovních dokumentů. Vysoká produktivita a už žádné plýtvání časem a
spotřebním materiálem. Tyto kazety jsou ideální pro kanceláře tisknoucí ve velkém
objemu.

Tiskněte perfektní firemní dokumenty ve stále kvalitě.
S originálními kazetami HP s tonerem ColorSphere budete tisknout bezchybné obchodní dokumenty s ostrým černým textem.
Profesionální kvalita do vaší kanceláře – toner HP je kompatibilní s širokou řadou papírů do laserových tiskáren a zajišťuje stálé
výsledky. S dvojitým balením velkokapacitních kazet snížíte náklady na tisk. Ušetřete na poštovném objednáním dvou kazet
namísto jedné. Kazety se snadno a rychle instalují a jsou vhodné zejména pro častý tisk.
Zůstaňte produktivní se spolehlivými kazetami
Tonerové kazety HP Color LaserJet umožňují bezproblémový a stálý tisk. Výběrem výjimečně spolehlivých tiskových kazet se
vyhnete nepříjemnému opakovanému tisku, plýtvání spotřebním materiálem a nákladným zpožděním. Šmouhy, znečištění
způsobené tonerem, neplánované výměny kazet, opravy tiskáren a zbytečné náklady navíc – to vše vás může potkat,
používáte-li repasované kazety. Pokud si však zakoupíte originální tonerové kazety HP, můžete se spolehnout, že jsou zcela
nové a že budou fungovat tak, jak mají.
Usnadněte si tisk
Zvolte černou tonerovou kazetu, která vyhovuje potřebám vaší kanceláře. Tyto kazety jsou vhodné pro kanceláře, kde je
tiskárna využívána často. Sledujte využití toneru a upozornění na docházející spotřební materiál a shromažďujte informace
o objednávání materiálu pro všechny tiskárny pomocí inteligentních funkcí vestavěných do kazet HP. Ušetřete čas strávený
administrativou a zajistěte si bezproblémový chod tiskového prostředí v kanceláři.

Tiskový spotřební materiál HP 649 LaserJet

Prohlášení o kompatibilitě
Tiskárny HP Color LaserJet CP4525

Technické údaje o produktu
P/N
CE260XD

Popis
Černá tonerová kazeta HP 649X LaserJet, dvojbalení

Kód UPC
886112379698

Rozměry (d x š x h)
3 94 x 326 x 219 mm

Hmotnost
3,7 kg

CE260X

Černá tonerová kazeta HP 649X LaserJet

884420186823

3 90 x 164 x 214 mm

1,84 kg

Průměrná výtěžnost kazety
Průměrná nepřetržitá výtěžnost
černé kazety je 17 000 standardních
stran. Uváděná hodnota výtěžnosti
odpovídá normě ISO/IEC 19798.
Průměrná nepřetržitá výtěžnost
černé kazety je 17 000 standardních
stran. Uváděná hodnota výtěžnosti
odpovídá normě ISO/IEC 19798.

Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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