HP LaserJet CC364X Black Print Cartridges
(CC364X, CC364XD)

HP LaserJet CC364 Family Print Cartridges giver pålidelige print side efter
side. Originale HP patroner og forbedret toner sørger for, at printeren
bare fungerer, så du får tid til andre opgaver.

Problemfri print, så du kan koncentrere dig om større udfordringer
Du kan være sikker på pålidelige resultater og print uden afbrydelser med originale HP printerforbrugsvarer. Forbedret
HP toner sikrer professionel kvalitet og driftsikkerhed. Effektiv print med tidsbesparende styring af printerforbrugsvarer.
Ensartede resultater sikrer problemfri print
Originale HP printpatroner og de nyeste forbedringer af toner sikrer ensartet printkvalitet fra første til sidste side.
Patronerne er fremstillet til at give en ensartet ydelse, og indbygget intelligens sørger for justeringer, der optimerer
printkvalitet og driftsikkerhed. Brug originale HP printerforbrugsvarer og få det resultat, du forventer.
HP tænker på miljøet
HP har en lang tradition for at tænke miljøvenligt. Lige fra produktdesign til et gratis returneringsprogram, hvor originale
HP LaserJet printpatroner genanvendes. Forbedret HP toner smelter ved lave temperaturer, hvilket giver en ensartet
printkvalitet ved de hastigheder, du har brug for. Og dette indebærer, at systemet bruger mindre strøm, når toneren
fikseres på siden.

HP LaserJet CC364X Black Print Cartridges

Tekniske egenskaber
Optimal ydelse og ensartet printkvalitet ved de hastigheder, der kræves i en virksomhed.
Funktioner til overvågning og styring af printerforbrugsvarer gør administrationen hurtigere.
Dyb sort, skarpe billeder – med de nyeste HP tonerforbedringer.
Driftsikker, ensartet ydelse – HP printpatroner er fremstillet til at arbejde sammen med printeren.
Originale HP LaserJet printpatroner er designet og fremstillet med hensyntagen til miljøet.

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vægt

Gennemsnitlig patronkapacitet

CC364X

HP LaserJet CC364X Black Print Cartridge

883585007608

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

Gennemsnitlig
patronkapacitet er 24.000
standardsider. Gennemsnitlig
sidekapacitet i
overensstemmelse med
ISO/IEC 19752*

CC364XD

HP LaserJet CC364X – dobbeltpakke med sorte
blækpatroner

884962061459

400 x 390 x 332 mm

6,8 kg

Gennemsnitlig sidekapacitet:
24.000 standardsider pr.
blækpatron, i alt 48.000
standardsider. Gennemsnitlig
sidekapacitet i
overensstemmelse med
ISO/IEC 19752*

*Det faktiske sideantal kan variere en del afhængig af de printede billeder og andre faktorer.
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