HP LaserJet CC364 -tuoteryhmän tulostuskasetit
(CC364A, CC364X)

Perhekoon HP LaserJet CC364 -mustesäiliöillä tulostat edullisesti ja
huolellisesti. Toimiston tulostustarpeet sujuvat sujuvasti HP:n
alkuperäisillä mustesäiliöillä ja väriaineilla.

Huoleton tulostaminen antaa sinun keskittää voimasi suurempiin haasteisiin
Luotettavat tulokset HP:n alkuperäisillä tarvikkeilla ilman keskeytyksiä. Tehostettu HP:n väriaine lisää laatua ja
luotettavuutta. Aikaasäästävä tarvikkeidenhallinta tekee tulostamisesta tuottavampaa ja edullisempaa.
Tasaiset tulokset ja sulava tulostaminen
Aluperäiset HP:n värikasetit ja uudet tehostetut väriaineet tuottavat tasaisen tulostuslaadun ensimmäisestä sivusta
viimeiseen. Kasetit on suunniteltu tuottamaan tasainen tulostusjälki, ja niiden sisäisten älyominaisuuksien johdosta
tulostuslaatu ja -luotettavuus voidaan optimoida. HP:n alkuperäiset tuotteet vastaavat odotuksiasi.
HP pitää huolta ympäristöstä
HP on sitoutunut jo pitkään ympäristön suojelemiseen. HP ottaa ympäristön huomioon lähtien tuotteiden suunnittelusta
aina tuotteiden kätevään palautusohjelmaan, jonka puitteissa alkuperäiset HP LaserJet -mustesäiliöt kierrätetään.
Tehostettu HP:n väriaine sulaa matalissa lämpötiloissa, joten tulostusjälki pysyy tasaisena nopeuden kärsimättä.
Parannusten johdosta järjestelmä käyttää vähemmän energiaa väriaineen kiinnittämiseen paperiin.

HP LaserJet CC364 -tuoteryhmän tulostuskasetit

Tekniset ominaisuudet
Optimaalinen suorituskyky ja tasainen tulostuslaatu suurillakin tulostusnopeuksilla.
Tarvikkeiden seuranta- ja hallintatoiminnot vähentävät huoltoaikoja.
Tasaiset mustat ja terävät kuvat HP:n uusilla väriaineilla.
Luotettavaa, tasaista tulostamista HP:n mustesäiliöillä, jotka on suunniteltu yhdessä tulostimen kanssa.
HP:n alkuperäiset LaserJet-tulostuskasetit on suunniteltu ja valmistettu ympäristö huomioiden.

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

UPC-tunnus

Mitat (korkeus x leveys Paino
x syvyys)

Riittoisuus keskimäärin

CC364A

Musta HP LaserJet CC364A -kasetti ja älykäs
tulostustekniikka

883585007592

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

Kasetti riittää keskimäärin
10000 vakiosivun
tulostamiseen. Ilmoitettu
riittoisuus ISO/IEC 19752:n*
mukaan

CC364X

Musta HP LaserJet CC364X -kasetti ja älykäs
tulostustekniikka

883585007608

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

Kasetti riittää keskimäärin
24000 vakiosivun
tulostamiseen. Ilmoitettu
riittoisuus ISO/IEC 19752:n*
mukaan
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