Tiskové kazety rodiny HP LaserJet CC364
(CC364A, CC364X)

Řada tiskových kazet HP LaserJet CC364 poskytuje velkoobjemový
bezproblémový tisk se stálými výsledky. Plynulý kancelářský tisk
s originálními kazetami HP a vylepšeným tonerem, díky čemuž budete
mít více času na řešení důležitějších úkolů.

Bezstarostný tisk umožňuje využít čas k důležitějším úkolům
Získejte výsledky, na které se můžete spolehnout s pomocí originálního spotřebního materiálu HP a zajistěte hladký
provoz kanceláře bez přerušení. Vylepšený toner HP poskytuje kvalitu a spolehlivost, kterou vyžaduje každá společnost.
Díky časově úsporné správě spotřebního materiálu je tisk produktivní a ekonomický.
Stálé výsledky zajišťující hladký průběh tisku
Originální tiskové kazety HP a nejnovější vylepšení toneru poskytují stálou kvalitu tisku od první po poslední stránku.
Tiskové kazety jsou navrženy, aby poskytovaly stabilní výtěžnost a integrovaná správa tiskové kazety umožňuje provádět
nastavení vedoucí k optimalizaci kvality a spolehlivosti tisku. Při použití originálního spotřebního materiálu HP získáte
požadovanou kvalitu.
Spolehněte se na vedoucí postavení společnosti HP na poli ochrany životního prostředí
Společnost HP se dlouhodobě zavázala k ochraně životního prostředí. Aktivity od návrhu výrobků po bezplatný a
pohodlný program pro vrácení výrobků zprostředkující recyklaci originálních tiskových kazet HP LaserJet upevňují vedoucí
postavení společnosti HP na poli ochrany životního prostředí. Vylepšený toner HP se taví při nízkých teplotách a zajišťuje
stálou kvalitu tisku při požadovaných rychlostech tisku. Všechna tato vylepšení současně umožňují nižší spotřebu energie
v průběhu fixace toneru na stránku.

Tiskové kazety rodiny HP LaserJet CC364

Technické funkce
Optimální výkon a stálá kvalita tisku při rychlostech vyžadovaných pro podnikový tisk.
Funkce sledování a správy spotřebního materiálu zkracují čas vyžadovaný pro správu.
Sytá černá barva, ostré obrázky – nejnovější vylepšení toneru HP.
Spolehlivé, stálé výsledky – tiskové kazety HP byly navrženy společně s tiskárnou.
Originální spotřební materiál HP LaserJet je navržen a vyroben s ohledem na životní prostředí.

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Kód UPC

Rozměry (d x š x h)

CC364A

Černá tisková kazeta HP LaserJet CC364A s
inteligentní tiskovou technologií Smart

883585007592

391 × 193 × 300 mm 2,47 kg

Průměrná výtěžnost kazety je
10000 standardních stránek.
Uváděná hodnota výtěžnosti
je v souladu s normou
ISO/IEC 19752*

CC364X

Černá tisková kazeta HP LaserJet CC364X s
inteligentní tiskovou technologií Smart

883585007608

391 × 193 × 327 mm 3,33 kg

Průměrná výtěžnost kazety je
24000 standardních stránek.
Uváděná hodnota výtěžnosti
je v souladu s normou
ISO/IEC 19752*
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Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese
http://www.hp.com
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