HP 649 LaserJet-printerforbrugsvarer
(CE260XD, CE260X)

HP 649X LaserJet-printerforbrugsvarer giver professionelle resultater på
forretningsdokumenter. Oprethold produktiviteten, og undgå spild af tid og
forbrugsvarer Denne patron er ideel til kontorer, der printer i store mængder.

Print flotte og ensartede forretningsdokumenter.
Print forretningsdokumenter der skiller sig ud med skarp sort tekst, ved hjælp af originale HP-patroner med
ColorSphere-toner. Få resultater i trykkerikvalitet på kontoret – HP-toner er kompatibel med et bredt udvalg af laserpapirtyper
og giver ensartede resultater. Print flere sider til en lavere pris med dobbelte pakker med stor kapacitet (tilbehør). Få mere for
pengene end de individuelle blækpatroner, og spar på forsendelsen, da der kun skal bestilles et enkelt produkt. Spar tid med
nem installation, og få rigtigt meget for pengene, når du printer meget.
Oprethold produktiviteten med driftssikre patroner
HP Color LaserJet-tonerpatroner giver ensartede print uden afbrydelser. Undgå frustrerende genprint, spildte forbrugsvarer
og dyre forsinkelser, når du vælger patroner med exceptionel driftsikkerhed. Smuds, klistrede utætheder, uventede patronskift
og reparationer af printeren er ofte forbundet med genfremstillede patroner, og det kan øge dine samlede printomkostninger.
Når du køber originale HP LaserJet-tonerpatroner, får du en helt ny patron og fremragende værdi for pengene.
Gør print problemfri
Vælg de sorte tonerpatroner, der passer til dit kontor. Disse patroner er ideelle til kontorer, der printer meget. Registrer
tonerforbruget, modtag advarsler, når forbrugsvarer er ved at være brugt op, og saml bestillingsoplysningerne for en hel
printerflåde med intelligens indbygget i HP-patronerne. Spar administrationstid, og hold dit kontors printmiljø kørende uden
problemer.

HP 649 LaserJet-printerforbrugsvarer

Kompatibilitetserklæring
HP Color LaserJet CP4525 printere

Produktspecifikationer
P/N
CE260XD

Beskrivelse
HP 649X sorte LaserJet-tonerpatroner, pakke med to
stk.

UPC-kode
886112379698

Mål (l x b x d)
3 94 x 326 x 219 mm

Vægt
3,7 kg

CE260X

HP 649X Black LaserJet Toner Cartridge

884420186823

3 90 x 164 x 214 mm

1,84 kg

Gennemsnitlig patronkapacitet
Gennemsnitlig kapacitet for den
sorte patron er 17.000
standardsider. Antal standardsider i
overensstemmelse med ISO/IEC
19798.
Gennemsnitlig kapacitet for den
sorte patron er 17.000
standardsider. Antal standardsider i
overensstemmelse med ISO/IEC
19798.

Det faktiske sideantal kan variere en del afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. Læs mere på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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