Tiskové kazety skupiny HP LaserJet Q7551
(Q7551A, Q7551X)

Spolehlivý výkon znamená nižší náklady na tisk
● Černá tisková kazeta HP LaserJet Q7551A je vyrobena
s cílem správně pracovat, což přináší neuvěřitelnou
spolehlivost bez jakýchkoli potíží. Méně časté
přerušování práce šetří čas a snižuje vaše celkové
náklady na tisk, menší objem spotřebního materiálu
usnadňuje jeho správu a znamená výhodnější využití
finančních prostředků. Tato spolehlivá multifunkční
tisková kazeta HP LaserJet je vyrobena tak, aby
umožňovala jednoduchý a ekonomický provoz. Jediná
jednotka zahrnuje toner HP a zobrazovací válec.

Konzistentní profesionální výsledky
● Také černé tiskové kazety HP LaserJet Q7551X
poskytují konzistentní tisk vysoké kvality, dokonce i u
tisků se složitou grafikou. Protože 70 % tiskového
procesu závisí na kazetě, originální kazety HP LaserJet
s tonerem HP poskytují konzistentní spolehlivou kvalitu
tisku, dokonce i u tisků se složitou grafikou.

Maximální produktivita při tisku nenáročném na údržbu
● Tisk nenáročný na údržbu a pohodlné doplňování
zásob maximalizují produktivitu. Interaktivní inteligentní
technologie tisku HP Smart v kazetě HP a tiskárně jsou
vyrobeny s cílem minimalizovat přerušování práce a
upozorňují na nízký stav zásob inkoustu 1. Díky takto
snadné správě spotřebního materiálu ušetříte čas a
zvýšíte produktivitu.

1 Funkce programu a jeho dostupnost se mohou v různých zemích lišit. Další informace naleznete na webové adrese www.hp.com/learn/suresupply. Při použití
originálního spotřebního materiálu HP je zajištěna dostupnost všech tiskových funkcí HP

Černé tiskové kazety HP LaserJet Q7551A jsou ideální tam, kde hraje
roli produktivita. Budete-li při každém tisku pořizovat spolehlivé výtisky
nenáročné na údržbu, získáte výhody v podobě ušetřeného času
(budete méně často přerušovat práci) a také v podobě efektivnější
pracovní praxe.

Tiskové kazety skupiny HP LaserJet Q7551

Technické funkce
Obsahuje toner a zobrazovací válec v jednom. Je vyrobena společně s tiskovým systémem HP.
Inteligentní tisková technologie HP Smart a nástroj HP SureSupply* usnadňují správu spotřebního materiálu.
Inteligentní tisková technologie HP Smart optimalizuje náboj částic k dosažení vždy konzistentních výsledků**.
Program HP Planet Partners – pohodlný a bezplatný program recyklace***.
Záruka Premium Protection Print Cartridge (Špičková ochrana tiskové kazety) na tiskové kazety HP LaserJet.
*Použití originálního spotřebního materiálu HP zajišťuje dostupnost všech tiskových funkcí HP.
**Funkce programu a dostupnost se mohou lišit podle zemí. Navštivte stránky www.hp.com/learn/suresupply
***Dostupnost programu se liší v závislosti na zemi. Další informace naleznete na webové adrese www.hp.com/recycle

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Kód UPC

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Průměrná výtěžnost kazety

Q7551A

Q7551A Černá tisková kazeta HP LaserJet s
inteligentní tiskovou technologií Smart

8 82780-38905 2

388 x 165 x 244 mm

1,9 kg

6 500 stran dle normy
ISO/IEC 19752

Q7551X

Q7551X Černá tisková kazeta HP LaserJet s
inteligentní tiskovou technologií Smart

8 82780-38906 9

388 x 165 x 327 mm

2,3 kg

13 000 stran dle normy
ISO/IEC 19752
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Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese
http://www.hp.cz
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