HP LaserJet Q7551 Family Print Cartridges
(Q7551A, Q7551X)

Driftsikkerhed betyder lavere printomkostninger.
● HP LaserJet Q7551A Black Print Cartridge er designet
til at printe uden problemer - du får sikker drift og
mindre tidsforbrug til vedligehold. Færre afbrydelser
sparer tid og sænker printomkostningerne. Få
forbrugsvarer gør administrationen lettere og giver dig
mere for pengene. Denne pålidelige all-in-one HP
LaserJet print cartridge er fremstillet til enkel og
økonomisk drift - og HP toner og printtromle er
integreret i en forbrugsvare.

Ensartet, professionelt resultat
● Med HP LaserJet Q7551X Black Print Cartridges får du
kvalitetsprint, selv i forbindelse med kompleks grafik.
Da 70% af printprocessen er afhængig af
printpatronen, giver originale HP LaserJet patroner med
HP toner et ensartet og pålideligt kvalitetsprint – selv i
forbindelse med kompleks grafik.

Minimum vedligehold giver print med maksimal
produktivitet.
● Pålidelig print og praktisk genbestilling maksimerer
produktiviteten. Interaktiv HP Smart printing technology
i HP patronen og printeren minimerer afbrydelser og
giver besked, når forbrugsvarerne er ved at være
opbrugt 1. Når administrationen af forbrugsvarerne er
så let, har du mere tid til at være produktiv.

1 Programfunktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land. Se mere på www.hp.com/learn/suresupply. Brug af originale HP forbrugsvarer sikrer muligheden
for at udnytte alle HP printfunktioner.

HP LaserJet Q7551A Black Print Cartridges leverer sikker drift og
stabil produktivitet. Producer pålidelige print med lav vedligeholdelse hver gang. Færre afbrydelser betyder sparet tid og en mere effektiv
forretningsgang.

HP LaserJet Q7551 Family Print Cartridges

Tekniske egenskaber
Toner og printtromle er integreret i én forbrugsvare og er designet sammen med HP printsystemet.
Det er let at holde styr på forbrugsvarerne med HP Smart Printing Technology og HP SureSupply*.
HP Smart Printing Technology finjusterer partikelladningen for at sikre ensartede resultater hver gang**.
HP Planet Partners – gratis og praktisk returnerings- og genanvendelsesprogram***.
Premium Protection Print Cartridge Warranty for HP LaserJet Print Cartridges.
* Brug af originale HP forbrugsvarer sikrer mulighed for at udnytte alle HP printfunktioner.
**Programfunktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land. Besøg www.hp.com/learn/suresupply
***Programtilgængelighed kan variere fra land til land. Få mere at vide på www.hp.com/recycle

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vægt

Gennemsnitlig patronkapacitet

Q7551A

HP LaserJet Q7551A Black Print Cartridge med
Smart Printing Technology

8 82780-38905 2

388 x 165 x 244 mm

1,9 kg

6.500 sider iht. ISO/IEC
19752

Q7551X

HP LaserJet Q7551X Black Print Cartridge med
Smart Printing Technology

8 82780-38906 9

388 x 165 x 327 mm

2,3 kg

13.000 sider iht. ISO/IEC
19752
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