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HP 825 LaserJet-förbrukningsartiklar
(CB390A)

Få snabba, lysande resultat med förbättrad HP ColorSphere-toner. Med tillförlitlig,
konsekvent prestanda i allt från vardagsdokument till marknadsmaterial och tidsbesparande
hanteringsfunktioner förbättras produktiviteten när du använder HPs
originalförbrukningsartiklar.
Idealiskt för kunder, från små och medelstora företag till storföretag och den offentliga sektorn, som skriver ut
många olika slags dokument, allt från vanliga kontorsdokument till externt försäljnings- och
marknadsföringsmaterial - inklusive A3-kapacitet.

Med lysande färger får du lysande resultat.

Utformad för att tillgodose många olika behov. HPs förbättrade ColorSphere-toner ger jämn och hög glans för framställning av utskrifter med en
dynamisk skala av lysande färger. Resultatet blir lysande i allt från dagliga affärsdokument till professionellt marknadsföringsmaterial.

Pålitliga prestanda för hög produktivitet – äkta HP.

Tillförlitliga utskrifter upprätthåller produktiviteten. HP ColorSphere-toner och inbyggda smarta funktioner ger snabba, högkvalitativa och tillförlitliga
resultat. Bekymmersfria utskrifter kan spara tid, höja produktiviteten och sänka den totala utskriftskostnaden.

Få nöjdare användare och minska tidsåtgången för administration.

Upprätthåll ett smidigt fungerande kontor med de administrationsfunktioner som HP original tonerkassetter ger tillgång till. Inbyggd intelligens i kassetten
håller reda på förbrukningen och talar om när tonern håller på att ta slut, så att du enkelt kan se till att det finns en ny kassett till hands.
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Kompatibilitetsförklaring
HP Color LaserJet CM6040 MFP, HP Color LaserJet CM6030 MFP

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

UPC-kod

Yttermått (l x b x d)

Vikt

Antal sidor, medeltal

CB390A

HP 825A svart original LaserJet tonerkassett

882780510340

584 x 130 x 195 mm

1,55 kg

19 500 sidor

Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information
finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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