
HP Color LaserJet CP6015 printing supplies
(CB380A, CB381A, CB382A, CB383A, CB384A, CB385A, CB386A, CB387A)

HP Color LaserJet CP6015 printing supplies produceren snel briljante resultaten
dankzij verbeterde HP ColorSphere toner. Van dagelijkse documenten tot
marketingmateriaal bent u verzekerd van betrouwbare, consistente prestaties en een
hogere productiviteit.

Briljante kleuren. Briljante resultaten.
Ontworpen voor een brede reeks toepassingen. Verbeterde ColorSphere toner zorgt voor een consistent hoog
glansniveau en een dynamisch scala aan heldere, sprekende kleuren. Van effectieve dagelijkse documenten tot
professioneel marketingmateriaal, de resultaten zijn briljant.

Betrouwbare prestaties voor hoge productiviteit
Betrouwbare printprestaties verhogen de kantoorproductiviteit. HP ColorSphere toner en de ingebouwde intelligentie in
originele HP cartridges produceren snel en betrouwbaar hoogwaardige resultaten. Snelle, betrouwbare, probleemloze
originele HP printprestaties maken iedereen productiever en verlagen de totale printkosten.

Tevreden eindgebruikers en minder beheertijd
De ingebouwde interactieve intelligentie in originele HP Color LaserJet printcartridges communiceert met de printer, zodat
het printsysteem tijdbesparende informatie kan verstrekken. U kunt het gebruik bijhouden, meldingen ontvangen en
informatie opvragen over de resterende pagina's om te bepalen of een printopdracht kan worden voltooid. Deze
innovaties van HP ondersteunen proactief en remote printerbeheer dat de beheertijd verkort en de eindgebruikers
tevredener maakt.



HP Color LaserJet CP6015 printing supplies

Technische kenmerken

Hoge printsnelheden zonder concessies aan de printkwaliteit.

Breed kleurbereik voor subtiele overgangen en realistische foto's.

Uniforme hoogglans maakt kleuren sprekend en helder.

Consistente resultaten tijdens de gehele levensduur van de cartridge, zelfs bij grote volumes.

Ingebouwde intelligentie voor een hoge printkwaliteit en betrouwbaarheid.

Productspecificaties

P/N Omschrijving UPC-code Afmetingen (L x B x D) Gewicht Gem. cartridgeopbrengst

CB380A HP Color LaserJet CB380A zwarte printcartridge met
ColorSphere toner

882780510333 584 x 130 x 198 mm 1,55 kg Gemiddelde continue opbrengst
van zwarte cartridge is 16.500
standaardpagina's. Opbrengst
volgens ISO/IEC 19798*

CB381A HP Color LaserJet CB381A cyaan printcartridge met
ColorSphere toner

882780459120 584 x 130 x 198 mm 1,55 kg Gemiddelde continue opbrengst
van cyaan/gele/magenta
cartridge samen is 21.000
standaardpagina's. Opbrengst
volgens ISO/IEC 19798*

CB382A HP Color LaserJet CB382A gele printcartridge met
ColorSphere toner

882780459137 584 x 130 x 198 mm 1,55 kg Gemiddelde continue opbrengst
van cyaan/gele/magenta
cartridge samen is 21.000
standaardpagina's. Opbrengst
volgens ISO/IEC 19798*

CB383A HP Color LaserJet CB383A magenta printcartridge
met ColorSphere toner

882780459144 584 x 130 x 198 mm 1,55 kg Gemiddelde continue opbrengst
van cyaan/gele/magenta
cartridge samen is 21.000
standaardpagina's. Opbrengst
volgens ISO/IEC 19798*

CB384A HP Color LaserJet CB384A zwarte fotogevoelige rol 882780459151 603 x 168 x 327 mm 3,9 kg 35.000 pagina's*

CB385A HP Color LaserJet CB385A cyaan fotogevoelige rol 882780459168 603 x 168 x 327 mm 3,9 kg 35.000 pagina's*

CB386A HP Color LaserJet CB386A gele fotogevoelige rol 882780459175 603 x 168 x 327 mm 3,9 kg 35.000 pagina's*

CB387A HP Color LaserJet CB387A magenta fotogevoelige
rol

882780459182 603 x 168 x 327 mm 3,9 kg 35.000 pagina's*

*De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte foto's en andere factoren. Meer informatie is beschikbaar op: www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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