Údajový list

Tlačový spotrebný materiál HP LaserJet 823
(CB380A)

Tlačový spotrebný materiál HP 823 LaserJet poskytuje rýchle, brilantné výsledky vďaka
vylepšenému toneru HP ColorSphere. So spoľahlivým, konzistentným výkonom a funkciami
pre správu spotrebného materiálu šetriacimi čas, pomocou originálneho spotrebného
materiálu HP dosiahnete vysokú produktivitu.
Ideálne pre zákazníkov od malých a stredných podnikov až po veľké korporácie a súkromný sektor na tlač
širokého sortimentu dokumentov od každodenných kancelárskych dokumentov až po predajné a marketingové
– vrátane možnosti tlače formátu A3.

S brilantnými farbami získate brilantné výsledky.

Navrhnuté pre široké spektrum požiadaviek. Vyspelý toner HP ColorSphere dosahuje dynamickú škálu jednotných, vysoko lesklých, brilantných farieb.
Prináša brilantné výsledky ako pri bežných pracovných dokumentoch, tak aj pri profesionálnych marketingových materiáloch.

Získajte spoľahlivý výkon na vysokú produktivitu – Original HP.

Spoľahlivá tlač je motorom produktivity. Toner HP ColorSphere a inteligentné funkcie zabudované do kazety umožňujú rýchlu, vysokokvalitnú a spoľahlivú
tlač. Bezproblémová tlač šetrí čas, zvyšuje produktivitu a znižuje celkové náklady na tlač.

Väčšia spokojnosť koncového používateľa a skrátený čas administrácie.

Udržujte vašu kanceláriu v hladkom behu pomocou funkcií na správu, ktoré umožňujú originálne tonerové kazety HP. Inteligentné funkcie zabudované do
kazety komunikujú s tlačiarňou a umožňujú sledovanie využitia a poskytujú upozornenia, takže je ľahké udržiavať zásoby na sklade.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Tlačiarne HP Color LaserJet CP6015

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Kód UPC

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Priemerná výdatnosť
kazety

CB380A

Čierna originálna tonerová kazeta HP 823A LaserJet

882780510333

584 x 130 x 195 mm

1,55 kg

16 500 strán

Približná priemerná výťažnosť na základe normy ISO/IEC 19798. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete
na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
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