HP 649 LaserJet -tulostustarvikkeet
(CE260XD, CE260X)

HP 649X LaserJet -tulostustarvikkeet takaavat yritysasiakirjojen korkean
tulostuslaadun. Tuottavuutta aikaa ja tarvikkeita haaskaamatta. Kasetti soveltuu
erinomaisesti toimistoihin, joissa tulostetaan kerralla suuria määriä.

Tulosta upeita yritysasiakirjoja varmasti.
T ulosta korkealaatuiset yritysasiakirjat terävällä mustalla tekstillä käyttäen HP:n alkuperäisiä kasetteja ja
ColorSphere-väriainetta. Ammattilaatuinen jälki toimistossa – HP:n väriainetta voidaan käyttää monilla eri
lasertulostinpapereilla. T ulokset ovat aina tasalaatuisia. Riittoisat kahden kasetin pakkaukset ovat edullisempia ja
pitkäikäisempiä kuin yksittäiset kasetit. Säästät sekä tulostuksessa että toimituskuluissa. Säästä aikaa helpoissa
asennustoimissa ja hoida säännölliset tulostustyöt edullisesti.
Tuottavuutta luotettavilla mustekaseteilla
HP Color LaserJet -värikasetit takaavat keskeytymättömän tulostuksen. Saat kunnon tulosteet kerralla tarvikkeita
tuhlaamatta ja kalliita viivästyksiä kokematta, kun käytät taatusti luotettavia mustekasetteja. Uudelleen täytetyt värikasetit
aiheuttavat usein tahroja, sotkuisia vuotoja ja tulostinvikoja. Ne myös loppuvat usein yllättäen, joten tulostamisen
kokonaiskustannukset saattavat itse asiassa nousta. Kun ostat alkuperäisiä HP LaserJet -värikasetteja, saat upouuden
kasetin ja vastinetta rahoillesi.
Vaivatonta tulostamista
Valitse toimistoosi sopiva musta värikasetti. Nämä kasetit sopivat erinomaisesti toimistoihin, joissa tulostetaan jatkuvasti.
HP:n mustekasettien älykkäät toiminnot mahdollistavat väriaineen määrän seuraamisen, vähäisestä väriaineesta varoittavien
ilmoitusten saamisen ja tarviketilausten kokoamisen eri tulostinsarjoille. Säästä hallintakustannuksissa ja pidä
tulostusjärjestelmä toiminnassa.

HP 649 LaserJet -tulostustarvikkeet

Yhteensopivuuslausunto
HP Color LaserJet CP4525 -tulostimet

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

UPC-tunnus

CE260XD

Mustat HP 649X LaserJet -värikasetit, 2 kpl

886112379698

Mitat (korkeus x leveys Paino
x syvyys)
3 94 x 326 x 219 mm 3,7 kg

CE260X

Musta HP 649X LaserJet -värikasetti

884420186823

3 90 x 164 x 214 mm

1,84 kg

Riittoisuus keskimäärin
Mustan kasetin keskimääräinen
riittoisuus jatkuvassa tulostuksessa
on 17 000 vakiosivua. Ilmoitettu
riittoisuus on ISO/IEC 19798:n
mukainen.
Mustan kasetin keskimääräinen
riittoisuus jatkuvassa tulostuksessa
on 17 000 vakiosivua. Ilmoitettu
riittoisuus on ISO/IEC 19798:n
mukainen.

Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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