HP LaserJet Q7551 tuoteryhmän kasetit
(Q7551A, Q7551X)

Luotettava suorituskyky tarkoittaa kustannussäästöjä
● Musta HP LaserJet Q7551A -kasetti on suunniteltu
toimimaan – saat erinomaista luotettavuutta
vaivattomasti. Keskeytysten väheneminen tuo
ajansäästöä ja pienentää tulostuskustannuksia.
Vähäinen tarvikkeiden määrä helpottaa tarvikkeiden
hallintaa, ja saat entistä enemmän vastinetta rahoillesi.
Luotettavan HP LaserJet all-in-one-kasetin käyttö on
yksinkertaista ja edullista, sillä se sisältää kasetin,
HP-väriaineen ja kuvarummun yhdessä tuotteessa.

Yhtenäiset ja ammattimaiset tulokset
● Mustat HP LaserJet Q7551X -kasetit tuottavat jatkuvasti
laadukkaita tulosteita myös monimutkaisista
kuvatiedostoista. Tulostustyöstä 70 prosenttia on
kasetin varassa, ja HP:n väriainetta sisältävät
alkuperäiset HP LaserJet -kasetit tuottavatkin yhtenäistä
ja luotettavaa tulostuslaatua – myös monimutkaisista
kuvatiedostoista.

Vähäinen huoltotarve merkitsee huipputuottavaa
tulostusta
● Vähäinen huoltotarve ja kätevä tarvikkeiden tilaus
lisäävät tuottavuutta. HP:n kasetin ja tulostimen
vuorovaikutteinen HP:n älykäs tulostustekniikka on
suunniteltu vähentämään keskeytyksiä. Se antaa
hälytyksen, kun tulostustarvikkeet ovat loppumassa 1.
Kun tarvikkeiden hallinta sujuu näin helposti, aikaa
säästyy varsinaiseen työhön.

1 Ohjelman ominaisuudet ja saatavuus saattavat vaihdella maittain. Saat lisätietoja osoitteesta www.hp.com/learn/suresupply. Aitojen HP-tarvikkeiden käyttäminen
varmistaa kaikkien HP-tulostusominaisuuksien käytettävyyden.

Mustat HP LaserJet Q7551A -kasetit sopivat tilanteisiin, joissa
tuottavuus on erityisen tärkeää. Tulostaminen onnistuu luotettavasti
joka kerta vähällä vaivalla – aikaa säästyy ja työskentely tehostuu,
koska keskeytyksiä on entistä vähemmän.

HP LaserJet Q7551 tuoteryhmän kasetit

Tekniset ominaisuudet
Sisältää väriaineen ja kuvarummun yhdessä tuotteessa, suunniteltu yhdessä HP:n tulostusjärjestelmän kanssa.
Tarvikkeiden hallinta on helppoa HP:n älykkään tulostustekniikan ja HP SureSupply* palveluohjelman ansiosta.
HP:n älykäs tulostustekniikka takaa aina luotettavat tulokset säätämällä hiukkasten varausta**.
HP Planet Partners – maksuton, kätevä palautus- ja kierrätysohjelma***.
HP LaserJet -kasettien Premium Protection -takuu
*Aitojen HP-tarvikkeiden käyttäminen varmistaa kaikkien HP-tulostusominaisuuksien käytettävyyden.
**Ohjelman ominaisuudet ja saatavuus saattavat vaihdella maittain. Käy sivustossa www.hp.com/learn/suresupply
***Kielivalikoima vaihtelee maittain. Lisätietoja on sivustossa www.hp.com/recycle

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

UPC-tunnus

Mitat (korkeus x leveys Paino
x syvyys)

Riittoisuus keskimäärin

Q7551A

HP LaserJet Q7551A musta kasetti ja HP:n älykäs
tulostustekniikka

8 82780-38905 2

388 x 165 x 244 mm

1,9 kg

6 500 sivua ISO/IEC 19752
standardin mukaan

Q7551X

HP LaserJet Q7551X musta kasetti ja HP:n älykäs
tulostustekniikka

8 82780-38906 9

388 x 165 x 327 mm

2,3 kg

13 000 sivua ISO/IEC
19752 standardin mukaan
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