HP 649 LaserJet printing supplies
(CE260XD, CE260X)

HP 649X LaserJet printing supplies produceren professionele zakelijke documenten.
Productief voor werken zonder verspilling van tijd en supplies. Deze cartridges zijn
ideaal voor kantoren waar veel wordt geprint.

Print consistent opvallende zakelijke documenten
Originele HP cartridges met ColorSphere toner produceren opvallende bedrijfsdocumenten met scherpe zwarte tekst.
Resultaten van printshopkwaliteit op kantoor – HP toner is compatibel met een scala aan laserpapiersoorten en produceert
consistente resultaten. Print meer pagina's voor minder met optionele high-capacity dual-packs. U bent voordeliger uit dan
met losse cartridges en bespaart verzendkosten omdat u maar één product hoeft te bestellen. U installeert snel en
gemakkelijk en bent voordelig uit als u veel print.
Productief werken met betrouwbare cartridges
HP Color LaserJet tonercartridges printen consistent en zonder onderbreking. Geen frustraties meer over opnieuw printen,
suppliesverspilling of dure vertragingen met uitzonderlijk betrouwbare cartridges. Door vegen en vlekken, lekkende cartridges,
onvoorziene vervanging van cartridges en printerreparaties, die geassocieerd worden met remanufactured cartridges, stijgen
de totale printkosten. Wanneer u een originele HP tonercartridge koopt, koopt u een gloednieuwe cartridge voor een scherpe
prijs.
Moeiteloos printen
Kies de zwarte tonercartridges die geschikt zijn voor uw kantoor. Deze cartridges zijn ideaal voor kantoren waar veel wordt
geprint. Met de ingebouwde intelligentie in HP cartridges kunt u het tonerverbruik bijhouden, wordt u gewaarschuwd als de
supplies bijna op zijn en kunt u bestelinformatie voor een groot aantal printers consolideren. Zo bent u minder tijd kwijt aan
administratie en werkt uw kantoorprintomgeving probleemloos.

HP 649 LaserJet printing supplies

Verklaring over compatibiliteit
HP Color LaserJet CP4525 printers

Productspecificaties
P/N
CE260XD

Omschrijving
HP 649X zwarte LaserJet tonercartridges, dual-pack

UPC-code
886112379698

Afmetingen (L x B x D) Gewicht
3 94 x 326 x 219 mm 3,7 kg

CE260X

HP 649X zwarte LaserJet tonercartridge

884420186823

3 90 x 164 x 214 mm

1,84 kg

Gem. cartridgeopbrengst
Gemiddelde continue opbrengst van
zwarte cartridge bedraagt 17.000
standaardpagina's. Gespecificeerde
opbrengst volgens ISO/IEC 19798.
Gemiddelde continue opbrengst van
zwarte cartridge bedraagt 17.000
standaardpagina's. Gespecificeerde
opbrengst volgens ISO/IEC 19798.

De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte foto's en andere factoren. Meer informatie is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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