HP LaserJet Q7551 printcartridge familie
(Q7551A, Q7551X)

Betrouwbare prestaties zorgen voor lagere printkosten
● De HP LaserJet Q7551A zwarte printcartridge is
ontworpen om te werken – dat betekent uiterst
betrouwbare prestaties zonder problemen. Minder
onderbrekingen besparen tijd en verlagen de totale
printkosten, minder supplies vergemakkelijken het
suppliesbeheer en verbeteren de
prijs-prestatieverhouding. De betrouwbare alles-in-één
HP LaserJet printcartridge is ontworpen voor
kosteneffectief gebruik – hij combineert HP toner en
fotogevoelige rol in één supply.

Consistente, professionele resultaten
● HP LaserJet Q7551X zwarte printcartridges produceren
prints van een consistent hoge kwaliteit, ook van
complexe afbeeldingen. Omdat 70% van het
printproces berust op de cartridge, produceren
originele HP LaserJet cartridges met HP toner consistent
een betrouwbare printkwaliteit – ook van complexe
grafische bestanden.

Maximale productiviteit door onderhoudsarm printen
● De productiviteit stijgt dankzij printen met weinig
onderhoud en een handige manier om supplies te
bestellen. HP Smart Printing technologie in de HP
cartridge en de printer minimaliseert het aantal
onderbrekingen en waarschuwt als de supplies bijna
op zijn 1. Als het suppliesbeheer eenvoudig en minder
tijdrovend is, werkt u productiever.

1 Programmakenmerken en beschikbaarheid variëren per land. Meer informatie is beschikbaar op: www.hp.com/learn/suresupply. Met originele HP supplies zijn alle
HP printfuncties en kenmerken beschikbaar

HP LaserJet Q7551A zwarte printcartridges zijn ideaal als het gaat
om productiviteit. Wanneer uw printer telkens opnieuw betrouwbaar
en onderhoudsarm printwerk levert, bent u in het voordeel. U bespaart
tijd, werkt efficiënter en met minder onderbrekingen.

HP LaserJet Q7551 printcartridge familie

Technische kenmerken
Bevat toner en fotogevoelige rol in één supply en is samen met het HP printsysteem ontwikkeld.
Suppliesbeheer is eenvoudig, dankzij HP Smart Printing technologie en HP SureSupply*.
HP Smart Printing technologie past de lading van de tonerdeeltjes aan voor altijd consistente resultaten**.
HP Planet Partners – handig, kosteloos supplies retour- en recyclingprogramma***.
Premium Protection printcartridge garantie voor HP LaserJet printcartridges.
*Met originele HP supplies zijn alle HP printfuncties en kenmerken beschikbaar.
**Programmakenmerken en beschikbaarheid variëren per land. Kijk op www.hp.com/learn/suresupply
***Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Meer informatie is beschikbaar op de HP website: www.hp.com/recycle

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

UPC-code

Afmetingen (L x B x D) Gewicht

Gem. cartridgeopbrengst

Q7551A

HP LaserJet Q7551A zwarte printcartridge met
intelligente printtechnologie

8 82780-38905 2

388 x 165 x 244 mm

1,9 kg

6500 pagina's volgens
ISO/IEC 19752

Q7551X

HP LaserJet Q7551X zwarte printcartridge met
intelligente printtechnologie

8 82780-38906 9

388 x 165 x 327 mm

2,3 kg

13.000 pagina's volgens
ISO/IEC 19752
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