Veri sayfası

HP 825 LaserJet Yazıcı Sarf Malzemeleri
(CB390A)

Geliştirilmiş HP ColorSphere toner ile hızlı ve mükemmel sonuçlar elde edin. Günlük
belgelerden pazarlama malzemelerine kadar tüm ortamlarda güvenilir, tutarlı performans ve
zaman kazandıran sarf malzemeleri yönetimi özelliklerine sahip Orijinal HP sarf
malzemelerini kullandığınızda yüksek verimlilik elde edersiniz.
Günlük ofis belgelerinden satış ve pazarlama belgelerine (A3 yeteneği dahil) kadar çok çeşitli belgeler yazdıran
küçük ve orta ölçekli işletmeler, kurumsal işletmeler ve kamu sektöründeki müşteriler için idealdir.

Parlak renkler, parlak sonuçlar.

Birçok ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. HP Geliştirilmiş ColorSphere tonerle tutarlı, dinamik ve yüksek derecede parlak renkler elde edin. Günlük
iş belgelerinden profesyonel pazarlama materyallerine kadar mükemmel sonuçlar.

Yüksek verimlilik için güvenilir performans: Orijinal HP.

Güvenilir baskı özelliği verimliliği artırır. Kartuşa dahil edilen HP ColorSphere toneri ve akıllı teknoloji sayesinde hızlı, yüksek kaliteli, güvenilir baskılar sağlar.
Sorunsuz baskı, zamandan tasarruf sağlayabilir, verimliliği artırabilir ve toplam baskı maliyetlerini azaltabilir.

Son kullanıcı memnuniyetini artırırken yönetim süresini azaltır.

Orijinal HP Toner Kartuşlarının sağladığı yönetilebilirlik özellikleriyle, ofis işleriniz sorunsuz bir şekilde yapılır. Kartuşta yer alan akıllı yazdırma teknolojisi,
kullanımı takip etmek ve sarf malzemeleri azaldığında uyarmak için yazıcıyla iletişim kurar.

Veri sayfası | HP 825 LaserJet Yazıcı Sarf Malzemeleri

Uyumluluk bildirimi
HP Color LaserJet CM6040 MFP, HP Color LaserJet CM6030 MFP

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

UPC Kodu

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

Ortalama kartuş verimi

CB390A

HP 825A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

882780510340

584 x 130 x 195 mm

1,55 kg

19.500 sayfa

Yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19798'e dayanır. Gerçek kapasite basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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