HP LaserJet Q7551 tonerkassettfamilj
(Q7551A, Q7551X)

Tillförlitlig prestanda innebär lägre utskriftskostnader
● HP LaserJet Q7551A svart tonerkassett är konstruerad
för att bara fungera – det betyder varaktig tillförlitlighet
utan krångel. Färre avbrott sparar tid och sänker dina
totala utskriftskostnader, färre tillbehör förenklar
tillbehörshanteringen och ger bättre vauta för
pengarna. HP LaserJet All-in-One-tonerkassett har
utvecklats för enkel, kostnadseffektiv drift och innefattar
HP-toner och trumenhet i ett tillbehör.
Utskrifter med maximal produktivitet och låga
underhållskrav
● Utskrifter med låga underhållskrav och smidig
beställning maximerar produktiviteten. HP:s smarta
interaktiva utskriftsteknik i HP-tonerkassetten och
skrivaren minimerar antalet avbrott och varnar när
tillbehör håller på att ta slut 1. När hanteringen av
tillbehören är enkel, får du mer tid att vara produktiv.
Jämna, professionella resultat
● HP LaserJet Q7551X svart tonerkassett ger konsekvent
utskrifter i hög kvalitet, även för komplex grafik.
Eftersom 70% av utskriftsprocessen beror på kassetten,
ger HP:s LaserJet-kassetter med HP-toner i original
konsekvent, pålitlig utskriftskvalitet – även för komplex
grafik.

1 Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder. Mer information finns på www.hp.com/learn/suresupply. Med äkta HP-tillbehör är du säker på att få
tillgång till HP:s alla utskriftsfunktioner

HP LaserJet Q7551A svart tonerkassett är idealisk när det är
produktiviteten som räknas. När du producerar pålitliga utskrifter med
låga underhållskrav varje gång, har du en fördel – färre avbrott
sparar tid och effektiviserar arbetet.

HP LaserJet Q7551 tonerkassettfamilj

Tekniska egenskaper
Inkluderar toner och trumenhet i samma tillbehör, utformat tillsammans med HP:s utskriftssystem.
Det är enkelt att hantera tillbehör med HP:s smarta utskriftsteknik och HP SureSupply*.
HP:s smarta utskriftsteknik finjusterar partikelflödet för ständigt jämna resultat**.
HP Planet Partners - bekvämt och kostnadsfritt retur- och återvinningsprogram***.
Premium Protection tonerkassettsgaranti för HP LaserJet-tonerkassetter.
*Användning av originaltillbehör från HP gör att alla HP:s utskriftsfunktioner är tillgängliga.
**Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder. Besök www.hp.com/learn/suresupply
***Programmets tillgänglighet varierar i olika länder. För mer information, besök www.hp.com/recycle

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

UPC-kod

Yttermått (l x b x d)

Vikt

Antal sidor, medeltal

Q7551A

HP LaserJet Q7551A svart tonerkassett med smart
utskriftsteknik

8 82780-38905 2

388 x 165 x 244 mm

1,9 kg

6 500 sidor i enlighet med
ISO/IEC 19752

Q7551X

HP LaserJet Q7551X svart tonerkassett med smart
utskriftsteknik

8 82780-38906 9

388 x 165 x 327 mm

2,3 kg

13 000 sidor i enlighet med
ISO/IEC 19752
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Publicerad inom EMEA 10/06 4AA0-7592 SVE

