
HP Color LaserJet CP4025/CP4525 printing supplies
(CE260A, CE261A, CE262A, CE263A)

HP Color LaserJet CP4025/CP4525 printing supplies produceren
professionele zakelijke documenten. Productief voor werken zonder
verspilling van tijd en supplies. HP cartridges zijn speciaal ontworpen
voor uw printer om een maximale betrouwbaarheid te waarborgen.

Opvallende bedrijfsdocumenten printen
Originele HP cartridges met ColorSphere toner geven zakelijke documenten maximale impact met opvallende kleuren en
scherpe zwarte tekst. Resultaten van printshopkwaliteit op kantoor – HP toner is compatibel met tal van
laserpapiersoorten en produceert consistente resultaten.

Productief werken met betrouwbare cartridges
Houdt de printkosten laag en de productiviteit hoog. HP Color LaserJet printcartridges printen consistent en zonder
onderbreking. Als u printcartridges kiest die speciaal zijn ontworpen op betrouwbaarheid, heeft u geen last van
suppliesverspilling en dure vertragingen.

Moeiteloos printen
Kies de zwarte tonercartridge die is afgestemd op de printbehoeften in uw kantoor. HP levert cartridges voor frequent
gebruik en hoge printvolumes of voor het dagelijkse printwerk. Dankzij de ingebouwde intelligentie in originele HP
cartridges kunt u het tonerverbruik bijhouden en cartridges nabestellen.



HP Color LaserJet CP4025/CP4525 printing supplies

Productspecificaties

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

CE260A HP Color LaserJet CE260A zwarte printcartridge 884420186816 390 x 164 x 214 mm 1,84 kg Gemiddelde
cartridgeopbrengst 8500
standaardpagina's.
Opbrengst volgens ISO/IEC
19798*

CE261A HP Color LaserJet CE261A cyaan printcartridge 884420186847 390 x 164 x 214 mm 1,84 kg Gemiddelde
cartridgeopbrengst 11.000
standaardpagina's.
Opbrengst volgens ISO/IEC
19798*

CE262A HP Color LaserJet CE262A gele printcartridge 884420186854 390 x 164 x 214 mm 1,84 kg Gemiddelde
cartridgeopbrengst 11.000
standaardpagina's.
Opbrengst volgens ISO/IEC
19798*

CE263A HP Color LaserJet CE263A magenta printcartridge 884420186861 390 x 164 x 214 mm 1,84 kg Gemiddelde
cartridgeopbrengst 11.000
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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