Fişa de date

Consumabile de imprimare HP 825 LaserJet
(CB390A)

Cu tonerul HP ColorSphere îmbunătăţit obţineţi rapid rezultate excelente. Asigurând
performanţe fiabile şi constante la imprimarea de documente de zi cu zi până la materiale de
marketing şi oferind caracteristici de gestionare a consumabilelor, care economisesc timp,
consumabilele originale HP contribuie la creşterea productivităţii.
Alegerea ideală pentru clienţii din IMM-uri, din întreprinderi mari şi din sectorul public, care imprimă o gamă
largă de documente, de la documente de birou de zi cu zi, până la documente de vânzări şi marketing cu
destinaţie îndepărtată – inclusiv pe format A3.

Culorile strălucitoare asigură rezultate strălucitoare.

Produse proiectate pentru a răspunde unei game largi de solicitări. Tonerul ColorSphere îmbunătăţit de la HP asigură un luciu intens, consistent, producând
o gamă dinamică de culori strălucitoare. De la documente zilnice de afaceri, până la materiale de marketing profesionale, rezultatele sunt impresionante.

Performanţă sigură pentru înaltă productivitate – HP original.

Imprimarea fiabilă generează productivitate. Tonerul HP ColorSphere şi inteligenţa încorporată în cartuş oferă imprimări rapide, de înaltă calitate şi fiabile.
Imprimarea fără incidente poate economisi timp, creşte productivitatea şi reduce costurile generale de imprimare.

Creşteţi satisfacţia utilizatorului final şi reduceţi timpul de administrare.

Menţineţi continuitatea activităţii în birou, cu caracteristicile de gestionare asigurate de cartuşele de toner originale HP. Inteligenţa încorporată în cartuş
interacţionează cu imprimanta pentru a urmări utilizarea şi a furniza alerte, permiţând o supraveghere simplă a consumabilelor.
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Declaraţie de compatibilitate
HP Color LaserJet CM6040 MFP, HP Color LaserJet CM6030 MFP

Specificaţii produs
Număr
produs

Descriere

Cod UPC

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Capacitateea medie a
cartuşului

CB390A

Cartuş de toner LaserJet original HP 825A Negru

882780510340

584 x 130 x 195 mm

1,55 kg

19.500 de pagini

Capacitatea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 19798. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
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