
HP Color LaserJet CM3530/CP3525 printing supplies
(CE250A, CE250X, CE251A, CE252A, CE253A)

HP Color LaserJet CM3530/CP3525 printing supplies met verbeterde HP ColorSphere
toner produceren snel professionele resultaten. Consistente prestaties voor alles, van
dagelijkse documenten tot marketingmateriaal, en tijdbesparende beheerfuncties.

Professionele prints met veel impact
Verbeterde HP ColorSphere toner is ontworpen voor een scala aan toepassingen. Van effectieve dagelijkse documenten
tot professioneel marketingmateriaal, de resultaten zijn briljant. Een dynamisch scala aan heldere, natuurlijke kleuren,
haarscherpe details en kleuren die zeer geleidelijk in elkaar overgaan. Ook huidtinten zijn natuurlijk en levensecht en
zorgen voor realistische afbeeldingen van fotokwaliteit.

Kies de cartridge die past bij uw printbehoeften
Meer printen, meer besparen. Kies de cartridge die aansluit bij uw printbehoeften. Voor gebruikers die vaak printen of
grote oplagen printen bieden HP LaserJet CE250X zwarte high-capacity cartridges lagere kosten per pagina.

Consistente, betrouwbare resultaten voor hoge productiviteit
Betrouwbare printprestaties verhogen de kantoorproductiviteit. HP ColorSphere toner en de ingebouwde intelligentie in
de cartridge zorgen snel voor consistente, hoogwaardige resultaten. Documenten zijn snel gereed en de precisie en
consistentie van HP ColorShere toner zorgt voor een uitstekende kwaliteit. Probleemloos printen bespaart tijd, verhoogt de
productiviteit en verlaagt de totale printkosten.



HP Color LaserJet CM3530/CP3525 printing supplies

Technische kenmerken

● Verbeterde HP ColorSphere toner produceert een hogere glans en een breder zichtbaar kleurbereik.

● Snel consistente documenten van professionele kwaliteit produceren.

● Printers blijven moeiteloos operationeel. Ingebouwde intelligentie in de cartridge geeft meldingen als de supplies bijna op zijn.

● Hoge printsnelheden zonder concessies aan de printkwaliteit.

● Keuze uit originele HP zwarte inktcartridges in twee formaten, afgestemd op uw bedrijfsbehoeften.

Productspecificaties

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

CE250A HP Color LaserJet CE250A zwarte printcartridge 883585595686 390 x 164 x 206 mm 1,74 kg Gemiddelde continue opbrengst
van zwarte cartridge is 5.000
standaardpagina's. Opbrengst
volgens ISO/IEC 19798*.

CE250X HP Color LaserJet CE250X zwarte printcartridge 883585595693 390 x 164 x 206 mm 1,74 kg Gemiddelde continue opbrengst
van zwarte cartridge is 10.500
standaardpagina's. Opbrengst
volgens ISO/IEC 19798*.

CE251A HP Color LaserJet CE251A cyaan printcartridge 883585595709 390 x 164 x 206 mm 1,74 kg Gemiddelde continue opbrengst
van cyaan/gele/magenta
cartridge samen is 7.000
standaardpagina's. Opbrengst
volgens ISO/IEC 19798*.

CE252A HP Color LaserJet CE252A gele printcartridge 883585595716 390 x 164 x 206 mm 1,74 kg Gemiddelde continue opbrengst
van cyaan/gele/magenta
cartridge samen is 7.000
standaardpagina's. Opbrengst
volgens ISO/IEC 19798*.

CE253A HP Color LaserJet CE253A magenta printcartridge 883585595723 390 x 164 x 206 mm 1,74 kg Gemiddelde continue opbrengst
van cyaan/gele/magenta
cartridge samen is 7.000
standaardpagina's. Opbrengst
volgens ISO/IEC 19798*.

*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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