Datový list

Tiskový spotřební materiál HP 825 LaserJet
(CB390A)

S vylepšeným tonerem HP ColorSphere dosáhnete skvělých výsledků. Díky spolehlivému
a konzistentnímu výkonu při tisku, počínaje každodenními dokumenty a konče
marketingovými materiály, a funkcím správy spotřebního materiálu, které šetří čas, znamená
použití originálního spotřebního materiálu HP vysokou produktivitu.
Ideální pro zákazníky od malých a středně velkých firem až po velké korporace a veřejný sektor, kteří potřebují
tisknout široký sortiment tisků od každodenních kancelářských dokumentů až po prodejní a marketingové
materiály – včetně možnosti tisku formátu A3.

S brilantními barvami získáte brilantní výsledky.

Navrženo pro široké spektrum požadavků. Vylepšený toner HP ColorSphere dokáže produkovat dynamickou škálu jasných barev s vysokým leskem a
konzistentností. Ať už jej použijete pro každodenní pracovní dokumenty nebo profesionální marketingové materiály, výsledky jsou vždy brilantní.

Získejte spolehlivý výkon a vysokou produktivitu – s originálním spotřebním materiálem HP.

Spolehlivý tisk je motorem produktivity. Toner HP ColorSphere a inteligentní technologie v kazetě umožňují rychlý a spolehlivý tisk vysoké kvality.
Bezproblémový tisk šetří čas, zvyšuje produktivitu a snižuje celkové náklady na tisk.

Vyšší spokojenost koncového uživatele a zkrácený čas zpracování.

Udržujte svou kancelář v plynulém chodu pomocí funkcí pro správu, které umožňují originální tonerové kazety HP. Inteligentní rozhraní tiskové kazety
komunikuje s tiskárnou, což umožňuje mapování využití a upozorňování, takže budete vždy vědět, kdy je třeba zakoupit náhradní spotřební materiál.
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Prohlášení o kompatibilitě
Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet CM6040, multifunkční tiskárna HP Color LaserJet CM6030

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Kód UPC

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Průměrná výtěžnost
kazety

CB390A

HP 825A Černá originální tonerová kazeta LaserJet

882780510340

584 x 130 x 195 mm

1,55 kg

19 500 stran

Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
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