HP Color LaserJet CP5220 printing supplies
(CE740A, CE741A, CE742A, CE743A)

HP Color LaserJet CP5220 printing supplies helpen u productief te werken
zonder tijdverspilling. HP ColorSphere toner produceert consistente
professionele resultaten voor marketingmateriaal, financiële, ontwerp- en
constructiedocumenten.

Opvallend bedrijfs- en marketingmateriaal printen
Met originele HP cartridges met HP ColorSphere toner print u opvallende marketingmaterialen, financiële, ontwerp- en
constructiedocumenten met schitterende kleuren en scherpe, zwarte tekst. U produceert consistente resultaten van
printshopkwaliteit op tal van laserpapiersoorten voor professioneel kantoorgebruik.
Productief werken met betrouwbare cartridges
Houdt de print kosten laag en de productiviteit hoog. U kunt erop rekenen dat HP Color LaserJet printcartridges consistent
en zonder onderbreking printen. Omdat de cartridges uitzonderlijke betrouwbaar zijn, verspilt u geen supplies en zijn er
geen dure vertragingen.
Gemakkelijk bestellen en recyclen
Met de ingebouwde intelligentie in HP cartridges kunt u gemakkelijk het tonerverbruik bijhouden, wordt u gewaarschuwd
als de supplies bijna op zijn en kunt u bestelinformatie voor een groot aantal printers consolideren. Gemakkelijk
kosteloos recyclen – cartridges die via HP Planet Partners worden geretourneerd, worden verantwoord gerecycled1.

1Het programma is niet in alle landen beschikbaar. HP's printing supplies retour- en recyclingprogramma is momenteel in meer dan 49 landen en regio's in Azië, Europa,
Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Meer informatie is beschikbaar op: www.hp.com/recycle

HP Color LaserJet CP5220 printing supplies

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

UPC-code

Afmetingen (L x B x D) Gewicht

Gem. cartridgeopbrengst

CE740A

HP Color LaserJet CE740A zwarte printcartridge

884420306184

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Gemiddelde
cartridgeopbrengst 7000
standaardpagina's.
Opbrengst volgens ISO/IEC
19798*

CE741A

HP Color LaserJet CE741A cyaan printcartridge

884420306191

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Gemiddelde
cartridgeopbrengst 7300
standaardpagina's.
Opbrengst volgens ISO/IEC
19798*

CE742A

HP Color LaserJet CE742A gele printcartridge

884420306207

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Gemiddelde
cartridgeopbrengst 7300
standaardpagina's.
Opbrengst volgens ISO/IEC
19798*

CE743A

HP Color LaserJet CE743A magenta printcartridge

884420306214

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Gemiddelde
cartridgeopbrengst 7300
standaardpagina's.
Opbrengst volgens ISO/IEC
19798*

*De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte foto's en andere factoren.
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