Adatlap

HP 825 LaserJet nyomtatási kellékanyagok
(CB390A)

A továbbfejlesztett HP ColorSphere festékkazetta gyors és ragyogó eredményeket biztosít. Az
eredeti HP kellékanyagok megbízható, egyenletes teljesítményt nyújtanak a hétköznapi
dokumentumoktól a marketinganyagokon át a kellékanyagok gyors kezelését biztosító
szolgáltatásokig, így nevük egyet jelent a magas termelékenységgel.
Ideális bármely ügyfélnek, így a kis- és középvállalkozásoktól a nagyvállalatokig és a magánszemélyekig
mindenkinek – a mindennapi irodai dokumentumoktól kezdve a kimenő értékesítési és marketinganyagok
nyomtatásáig, beleértve a A3 formátumot is.

A ragyogó színek ragyogó eredményt adnak.

Változatos igények kielégítésére tervezték. A továbbfejlesztett HP ColorSphere tonerrel tartós, nagy fényességű nyomatokat készíthet a ragyogó színek
dinamikus tartományában. Az egyszerű üzleti dokumentumoktól a professzionális minőségű marketinganyagokig ragyogók az eredmények.

Megbízható teljesítmény a nagy termelékenység érdekében – eredeti HP.

A megbízható nyomtatás a termelékenység motorja. A HP ColorSphere toner és a kazetta beépített intelligens megoldásai gyors, kiváló minőségű és
megbízható nyomtatást tesznek lehetővé. A problémamentes nyomtatással időt takaríthat meg, javítható a termelékenység, és csökkenthető a
nyomtatás összköltsége.

Nagyobb végfelhasználói elégedettség és kevesebb adminisztrációs idő.

Az eredeti HP tonerkazetták felügyeleti eszközeinek köszönhetően az iroda zökkenőmentesen működhet. Az intelligens nyomtatókazetta és a nyomtató
közötti kommunikáció segítségével nyomon követhető a használat, és figyelmeztetés érkezik, ha fogytán vannak a kellékanyagok.

Adatlap | HP 825 LaserJet nyomtatási kellékanyagok

Kompatibilitási nyilatkozat
HP színes LaserJet CM6040 MFP, HP színes LaserJet CM6030 MFP

Termékjellemzők
Termékszám Megnevezés

UPC kód

Méretek (h x sz x m)

Súly

Festékkazetta átlagos
élettartama

CB390A

882780510340

584 x 130 x 195 mm

1,55 kg

19 500 oldal

HP 825A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta

Becsült átlagos kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány alapján. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További
részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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