Dane techniczne

Materiały eksploatacyjne do drukarek HP 825 LaserJet
(CB390A)

Toner HP ColorSphere zapewnia szybkie wydruki w doskonałej jakości. Stosowanie
oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP oznacza zawsze najwyższą, niezawodną
wydajność, od zwykłych, bieżących dokumentów biznesowych po materiały marketingowe, a
także funkcje zarządzania materiałami eksploatacyjnymi, które pozwalają zaoszczędzić czas i
zapewnić wysoką wydajność.
Doskonałe rozwiązanie dla różnych klientów – od małych i średnich firm po duże przedsiębiorstwa i instytucje
sektora publicznego, drukujących szeroką gamę dokumentów, od bieżących dokumentów biurowych po
materiały handlowe i marketingowe, w tym także dokumenty w formacie A3.

Doskonałe kolory zapewniają doskonałe rezultaty.

Zaprojektowany z myślą o zaspokajaniu wielu potrzeb. Udoskonalony toner HP ColorSphere pozwala uzyskać jednolity, wysoki połysk wydruku,
zapewniając bogatą gamę nasyconych kolorów. Jakość wydruków jest zawsze doskonała – od zwykłych, bieżących dokumentów biznesowych po
profesjonalne materiały marketingowe.

Gwarancja niezawodności i wysokiej wydajności, dzięki oryginalnym materiałom HP.

Niezawodny system druku zwiększa wydajność. Toner HP ColorSphere oraz inteligentne funkcje wbudowane we wkłady pozwalają szybko uzyskać
niezawodne i powtarzalne wydruki. Bezproblemowe drukowanie umożliwia zaoszczędzenie czasu, zwiększenie wydajności oraz obniżenie całkowitych
kosztów druku.

Większe zadowolenie użytkowników końcowych i krótszy czas administrowania.

Ułatwiające zarządzanie funkcje oryginalnych wkładów laserowych HP zapewniają płynną pracę biura. Inteligentne funkcje wbudowane we wkład
komunikują się z drukarką, umożliwiając śledzenie zużycia materiałów eksploatacyjnych, dzięki czemu nigdy ich nie zabraknie.
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Informacje o zgodności
Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6040, urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6030

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

Wymiary (dł x szer x gł) Waga

Średnia wydajność kasety
z tonerem

CB390A

HP 825A oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet

882780510340

584 x 130 x 195 mm

19 500 stron

1,55 kg

Przybliżona średnia wydajność wg normy ISO/IEC 19798. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe
informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP
udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie
może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
4AA5-3507PLE, Lipiec 2014

