Datablad

HP 825 LaserJet-printerforbrugsvarer
(CB390A)

Få hurtige og flotte resultater med forbedret HP ColorSphere-toner. Takket være den
pålidelige og ensartede ydelse med alt lige fra hverdagsdokumenter til marketingsmaterialer
og tidsbesparende forbrugsvarestyring giver det høj produktivitet at benytte originale
HP-forbrugsvarer.
Ideel til alle – lige fra små og mellemstore virksomheder til store virksomheder, samt den offentlige sektor.
Print en lang række dokumenter fra generelle dokumenter til eksternt salgs- og marketingmateriale – også A3.

Flotte farver og flotte resultater.

Kan bruges i en lang række sammenhænge. Den forbedrede HP ColorSphere-toner giver en ensartet glans og et dynamisk udvalg af klare flotte farver.
Resultaterne er enestående, hvad enten det gælder hverdagens udskrivning på kontoret eller professionelt marketingsmateriale.

Driftsikker ydelse og høj produktivitet – originale HP printerforbrugsvarer.

Driftssikker udskrivning sikrer høj produktivitet. HP ColorSphere-toneren og den indbyggede intelligens i patronerne giver hurtig og ensartet udskrivning i
høj kvalitet. Problemfri udskrivning sparer tid, øger produktiviteten og sænker printomkostningerne.

Få større brugertilfredshed og mindre administration.

Effektiv drift uden problemer med administrationsfunktionerne, som nu er mulige med de originale HP-tonerpatroner. Den indbyggede intelligens i
patronerne kommunikerer med printeren, holder styr på forbruget og udsender advarsler, når printerforbrugsvarerne er ved at være brugt op.
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Kompatibilitetserklæring
HP Color LaserJet CM6040, HP Color LaserJet CM6030 MFP

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vægt

Gennemsnitlig
patronkapacitet

CB390A

Original HP 825A LaserJet-tonerpatron, sort

882780510340

584 x 130 x 195 mm

1,55 kg

19.500 sider

Anslået antal sider i gennemsnit baseret på ISO/IEC 19798. Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Få mere at vide på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
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