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HP 825 LaserJet-utskriftsrekvisita
(CB390A)

Få raske og strålende resultater med forbedret HP ColorSphere-toner. Med pålitelig,
konsistent ytelse fra daglige dokumenter til markedsføringsmateriell, og tidsbesparende
funksjoner for administrasjon av rekvisita, vil valg av originalt HP bety høy produktivitet.

Ideell for kunder som spenner fra små og mellomstore bedrifter til større konsern og offentlig sektor, som
skriver ut et bredt spekter av dokumenter fra daglige kontordokumenter til eksternt salgs- og
markedsføringsmateriell, inkludert A3-funksjon.

Du får strålende resultater med strålende farger.

Laget for å dekke et bredt spekter av behov. HP forbedret ColorSphere-toner sørger for en konsistent, høy glans som gir et dynamisk utvalg av strålende
farger. Resultatene blir strålende for alt fra daglige forretningsdokumenter til profesjonelt salgsmateriell.

Få pålitelig ytelse og oppnå høy produktivitet – original HP.

Pålitelige utskrifter gir økt produktivitet. HP ColorSphere-toner og intelligens som er innebygd i kassetten, gir rask utskrift av høy kvalitet. Problemfri
utskrift kan spare tid, øke produktiviteten og redusere de totale utskriftskostnadene.

Økt sluttbrukertilfredshet og mindre tid brukt på administrasjon.

Sørg for at kontoret fungerer godt med administrasjonsfunksjonene i de originale HP-tonerkassettene. Innebygd intelligens i kassettene kommuniserer
med skriveren for å spore bruk og varsle slik at det blir enkelt å sørge for nye rekvisita når det trengs.
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Kompatibilitetserklæring
HP Color LaserJet CM6040 MFP, HP Color LaserJet CM6030 MFP

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vekt

Gjennomsnittlig
kassettytelse

CB390A

HP 825A svart original LaserJet-tonerkassett

882780510340

584 x 130 x 195 mm

1,55 kg

19 500 sider

Omtrentlig kapasitet i snitt basert på ISO/IEC 19798. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
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