HP 649 LaserJet-utskriftsrekvisita
(CE260XD, CE260X)

HP 649X LaserJet-utskriftsrekvisita gir profesjonelle resultater på kontordokumenter.
Oppretthold produktiviteten og unngå sløsing med tid og rekvisita. Disse kassettene
er ideelle for kontorer med store utskriftsmengder.

Skriv ut slående forretningsdokumenter konsistent
Skriv ut fremragende forretningsdokumenter med skarp svart tekst ved å bruke originale HP-kassetter med
ColorSphere-toner. Få profesjonelle resultater på kontoret – HPs toner er kompatibel med et stort utvalg laserpapirtyper og gir
konsistente resultater. Skriv ut flere sider til lavere pris med høykapasitets tonerkassetter i topakning. Få bedre valuta for
pengene enn for enkeltkassetter, og spar penger på frakt med bare ett produkt å bestille. Få rask og enkel installering og
eksepsjonell verdi ved hyppig utskrift.
Hold produktiviteten oppe med pålitelige kassetter
HP Color LaserJet-tonerkassetter gir konsistent og uavbrutt utskrift. Unngå frustrasjonen ved å skrive ut på nytt, bortkastet
rekvisita og kostbare forsinkelser når du velger tonerkassetter med enestående pålitelighet. Flekker, sølete lekkasjer, ikke
planlagt utskifting av kassetter og skriverreparasjoner som ofte knyttes til reproduserte kassetter, kan øke de totale
utskriftskostnadene. Når du kjøper en original HP-tonerkassett, får du en helt ny kassett og mye for pengene.
Gjør utskrift problemfritt
Velg svarte tonerkassetter som er riktig for ditt kontor. Disse kassettene er ideelle for kontorer som skriver ut mye og ofte. Du
kan spore tonerbruk, motta varsler når det er lite rekvisita og konsolidere bestillingsinformasjon for mange skrivere ved bruk
av den innebygde intelligensen i HP-kassetter. Spar administrasjonstid og hold kontorets utskriftsmiljø i gang uten problemer.

HP 649 LaserJet-utskriftsrekvisita

Kompatibilitetserklæring
HP Color LaserJet CP4525-skrivere

Produktspesifikasjoner
P/N
CE260XD

Beskrivelse
UPC-kode
HP 649X topakning med svarte LaserJet-tonerkassetter 886112379698

Mål (l x b x d)
3 94 x 326 x 219 mm

Vekt
3,7 kg

CE260X

HP 649X svart LaserJet-tonerkassett

3 90 x 164 x 214 mm

1,84 kg

884420186823

Gjennomsnittlig kassettytelse
Gjennomsnittlig kontinuerlig svart
kassettkapasitet er 17 000
standardsider. Oppgitt kapasitet er i
henhold til ISO/IEC 19798.
Gjennomsnittlig kontinuerlig svart
kassettkapasitet er 17 000
standardsider. Oppgitt kapasitet er i
henhold til ISO/IEC 19798.

Faktisk kapasitet varierer betydelig, basert på bildene som skrives ut og andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon
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