HP LaserJet-tonerkassetter i Q7551-familien
(Q7551A, Q7551X)

Pålitelig ytelse betyr lavere utskriftskostnader
● HP LaserJet Q7551A svart tonerkassett er konstruert for
bare å fungere, som innebærer en utrolig problemfri
pålitelighet. Færre avbrudd sparer tid og reduserer de
totale utskriftskostnadene, færre rekvisita gjør
administrasjonen enklere og du får mer igjen for
pengene. Denne pålitelige HP LaserJet-tonerkassetten
er konstruert for enkel, kostnadseffektiv drift og
inneholder HP toner og bildetrommel i én enhet.
Maksimal utskriftsproduktivitet med lite vedlikehold
● Utskrifter med lite vedlikehold og praktisk
bestillingsrutine gir økt produktivitet. Interaktiv HP
Smart utskriftsteknologi i HP-kassetten og skriveren er
konstruert for å redusere antall avbrudd og vil sende
varsler når det er lite rekvisita igjen 1. Når det blir så
enkelt å administrere rekvisita, får du mer tid til å være
produktiv.
Konsistente, profesjonelle resultater
● HP LaserJet Q7551X svart tonerkassett gir konsistente
resultater av høy kvalitet, selv for sammensatt grafikk.
Fordi 70% av utskriftsprosessen er avhengig av
tonerkassetten, gir originale HP LaserJet-kassetter med
HP-toner konsistent, pålitelig utskriftskvalitet, selv for
sammensatt grafikk.

1 Programfunksjoner og tilgjengelighet kan variere etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/learn/suresupply. Bruk av originale
HP-rekvisita sikrer at alle HP utskriftsfunksjoner er tilgjengelig

HP LaserJet Q7551A svart tonerkassett er ideell hvis produktivitet er
avgjørende. Når du kan produsere pålitelige utskrifter hver gang med
lite vedlikehold, har du en fordel – færre avbrudd betyr tid spart og
mye mer effektive arbeidsrutiner.

HP LaserJet-tonerkassetter i Q7551-familien

Tekniske funksjoner
Inneholder toner og bildetrommel i én enhet, som er konstruert sammen med HPs utskriftssystem.
Det er enkelt å administrere rekvisita med HP Smart utskriftsteknologi og HP SureSupply*.
HP Smart utskriftsteknologi finstiller partikkelladningen for å gi konsistente resultater hver gang**.
HP Planet Partners – kostnadsfritt, praktisk retur- og resirkuleringsprogram***.
Premium Protection tonerkassettgaranti for HP LaserJet-tonerkassetter.
*Bruk av originale HP-rekvisita sikrer tilgjengelighet av alle HP-utskriftsfunksjoner.
**Programfunksjoner og tilgjengelighet kan variere fra land til land. Besøk www.hp.com/learn/suresupply
***Programtilgjengelighet varierer fra land til land. Besøk www.hp.com/recycle for å få mer informasjon

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vekt

Gjennomsnittlig kassettytelse

Q7551A

HP LaserJet Q7551A svart tonerkassett med HP
Smart Printing-teknologi

8 82780-38905 2

388 x 165 x 244 mm

1,9 kg

6500 sider i følge ISO/IEC
19752

Q7551X

HP LaserJet Q7551X svart tonerkassett med HP Smart 8 82780-38906 9
Printing-teknologi

388 x 165 x 327 mm

2,3 kg

13 000 sider i følge ISO/IEC
19752
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