Materiały eksploatacyjne HP 649 LaserJet
(CE260XD, CE260X)

Materiały eksploatacyjne HP 649X LaserJet pozwalają zyskać profesjonalnej jakości
dokumenty firmowe. Zachowaj produktywność, uniknij straty czasu i materiałów. Te
wkłady to doskonały wybór dla biur, w których się intensywnie drukuje.

Atrakcyjnie wyglądające dokumenty o bogatych kolorach za każdym razem.
Drukuj wyjątkowe materiały biznesowe z wyraźnym czarnym tekstem, używając oryginalnych wkładów HP z czarnym tonerem
ColorSphere. Wydruki biurowe profesjonalnej jakości — toner HP doskonale sprawdza się w przypadku wielu różnych rodzajów
papieru do druku laserowego i zawsze daje jednakowo dobre rezultaty. Drukuj większą liczbę stron za mniej dzięki
opcjonalnym dwupakom o dużej pojemności. Lepszy wskaźnik wartości niż oddzielne wkłady i oszczędność na przesyłce dzięki
zamówieniu tylko jednego produktu. Łatwa i szybka instalacja oraz wysoka opłacalność przy częstym drukowaniu.
Zachowaj produktywność dzięki niezawodnym kasetom z tonerem.
Wkłady z tonerem HP Color LaserJet zapewniają bezproblemowe drukowanie i zawsze jednakowo dobre rezultaty. Wyjątkowo
niezawodne wkłady pozwalają uniknąć kosztownych opóźnień i marnowania materiałów eksploatacyjnych na ponowne
drukowanie. Regenerowane wkłady często wiążą się z wyciekami i zabrudzeniami, koniecznością nieplanowanej wymiany i
napraw drukarki, które mogą zwiększyć całkowity koszt druku. Kupując oryginalny wkład z tonerem HP, otrzymujesz
fabrycznie nowy wkład drukujący z korzystnym wskaźnikiem wartości do ceny.
Bezproblemowe drukowanie
Wkład z czarnym tonerem to doskonały wybór dla Twojego biura. Te wkłady są doskonały wybór dla biur, w których często się
drukuje. Dzięki inteligentnym funkcjom wkładów z tonerem HP można śledzić zużycie tonera, otrzymywać alerty o jego stanie i
kontrolować zamawianie materiałów eksploatacyjnych dla całej sieci drukarek. Mniej pracy i bezproblemowe środowisko
druku.

Materiały eksploatacyjne HP 649 LaserJet

Informacje o zgodności
Drukarki HP Color LaserJet CP4525

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

Wymiary (dł x szer x gł) Waga

CE260XD

HP 649X dwupak: wkład z czarnym tonerem

886112379698

3 94 x 326 x 219 mm

3,7 kg

CE260X

HP 649X wkład z czarnym tonerem

884420186823

3 90 x 164 x 214 mm

1,84 kg

Średnia wydajność kasety z
tonerem
Średnia wydajność wkładu
drukującego z czarnym tonerem:
17 000 standardowych stron przy
druku ciągłym. Deklarowana
wydajność zgodna z normą ISO/IEC
19798.
Średnia wydajność wkładu
drukującego z czarnym tonerem:
17 000 standardowych stron przy
druku ciągłym. Deklarowana
wydajność zgodna z normą ISO/IEC
19798.

Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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