Wkłady drukujące HP LaserJet seria Q7551
(Q7551A, Q7551X)

Niezawodna praca urządzenia oznacza niższe koszty
druku
● Czarny wkład drukujący HP LaserJet Q7551A po
prostu działa – oznacza to wyjątkową niezawodność
bez żadnych problemów. Mniej przestojów pozwala
zaoszczędzić czas i obniżyć całkowite koszty druku, a
mniej materiałów eksploatacyjnych to łatwiejsze
zarządzanie i mniejsze koszty. Wielofunkcyjny,
niezawodny wkład drukujący HP LaserJet umożliwia
prostą, ekonomiczną eksploatację. Jest to jeden zespół
składający się z tonera HP oraz bębna, na którym
powstaje obraz.

Stabilne i profesjonalne wyniki
● Czarne wkłady drukujące HP LaserJet Q7551X
zapewniają stabilną, wysoką jakość druku, nawet w
przypadku złożonej grafiki. Efekt procesu drukowania
zależy w 70% od wkładu drukującego, a oryginalne
wkłady drukujące HP LaserJet z tonerem HP
zapewniają stabilną, wysoką jakość druku, nawet w
przypadku złożonej grafiki.

Drukowanie przez długi czas bez czynności
konserwacyjnych znacznie zwiększa produktywność
● Drukowanie przez długi czas bez czynności
konserwacyjnych i wygodny system zamawiania
materiałów eksploatacyjnych znacznie zwiększają
produktywność. Interaktywna technologia druku HP
Smart zastosowana we wkładach drukujących i
drukarce HP zmniejsza liczbę przestojów i ostrzega,
gdy materiały eksploatacyjne są na wyczerpaniu 1.
Przy tak łatwym zarządzaniu użytkownicy mają więcej
czasu i mogą być bardziej produktywni.

1 Zasady i dostępność programu mogą być różne w zależności od kraju. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/learn/suresupply. Używanie
oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP gwarantuje dostępność wszystkich funkcji drukowania HP

Czarny wkład drukujący HP LaserJet Q7551A są doskonałym
rozwiązaniem tam, gdzie liczy się produktywność. Pozwalają na
niezawodne drukowanie przez długi czas bez czynności
konserwacyjnych – mniej przerw to oszczędność czasu i możliwość
efektywniejszej organizacji pracy.
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Właściwości techniczne
Wkład drukujący, zaprojektowany razem z całym systemem druku HP, zawiera toner i bęben, na którym powstaje obraz.
Inteligentna technologia druku HP i program HP SureSupply* upraszczają zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi.
Inteligentna technologia druku HP kontroluje ładunek cząstek tonera przez co zapewnia stabilną i powtarzalną jakość**.
HP Planet Partners – wygodny program obejmujący bezpłatny zwrot i recykling***.
Wkłady drukujące HP LaserJet są objęte specjalną gwarancją – Premium Protection Print Cartridge.
* Używanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP gwarantuje dostępność wszystkich funkcji drukowania HP.
**Funkcje i dostępność programu są zależne od kraju. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.hp.com/learn/suresupply
*** Dostępność programu może być różna w zależności od kraju. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.hp.com/recycle

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

Wymiary (dł x szer x gł) Waga

Średnia wydajność kasety z
tonerem

Q7551A

Kaseta z czarnym tonerem HP LaserJet Q7551A z
inteligentną technologią druku

8 82780-38905 2

388 x 165 x 244 mm

1,9 kg

6 500 stron zgodnie z
ISO/IEC 19752

Q7551X

Kaseta z czarnym tonerem HP LaserJet Q7551X z
inteligentną technologią druku

8 82780-38906 9

388 x 165 x 327 mm

2,3 kg

13 000 stron zgodnie z
ISO/IEC 19752
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