HP LaserJet CC364X zwarte printcartridges
(CC364X, CC364XD)

HP LaserJet CC364 printcartridges printen pagina na pagina
probleemloos en consistent. Probleemloos printen op kantoor met
originele HP cartridges en verbeterde toner, zodat u meer tijd overhoudt
voor belangrijke zaken.

Door de probleemloze printprestaties houdt u meer tijd over om nuttig te besteden
Betrouwbare resultaten met originele HP supplies om probleemloos en zonder onderbrekingen te werken in de
kantooromgeving. Verbeterde HP toner biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die elk bedrijf zoekt. Tijdbesparend
suppliesbeheer maakt printen productief en kosteneffectief.
Consistente resultaten voor probleemloos printen
Originele HP cartridges en de nieuwste, verbeterde toner leveren een consistente printkwaliteit van de eerste tot de laatste
pagina. Cartridges produceren een consistente opbrengst en ingebouwde intelligentie in de cartridge maakt het mogelijk
de printkwaliteit en de betrouwbaarheid te optimaliseren. Met originele HP cartridges krijgt u wat u verwacht.
Vertrouw op het toonaangevende milieubeleid van HP
HP zet zich al vele jaren in voor het milieu. Als het om het milieu gaat loopt HP voorop, van het productontwerp tot een
handige gratis retourprogramma voor de recycling van materialen uit originele HP LaserJet printcartridges. Verbeterde HP
toner smelt bij lage temperaturen om een consistente kwaliteit te waarborgen bij de printsnelheden die u nodig hebt.
Door deze verbeteringen verbruikt het systeem ook minder energie wanneer de toner op de pagina wordt aangebracht.

HP LaserJet CC364X zwarte printcartridges

Technische kenmerken
Optimale prestaties en een consistente printkwaliteit met de snelheid die bedrijven nodig hebben.
Minder tijd kwijt aan administratie dankzij suppliestracking en beheerfuncties.
Egaal zwart, scherpe afbeeldingen – de nieuwste, verbeterde HP toner.
Betrouwbare, consistente prestaties – HP printcartridges worden samen met de printer ontworpen.
Bij het ontwerpen van originele HP LaserJet printcartridges wordt ook aan het milieu gedacht.

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

UPC-code

Afmetingen (L x B x D) Gewicht

Gem. cartridgeopbrengst

CC364X

HP LaserJet CC364X zwarte printcartridge

883585007608

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

Gemiddelde
cartridgeopbrengst 24.000
standaardpagina's.
Opbrengst volgens ISO/IEC
19752*

CC364XD

HP LaserJet CC364X dual-pack zwarte
printcartridges

884962061459

400 x 390 x 332 mm

6800 gr

Gemiddelde
cartridgeopbrengst 24.000
standaardpagina's per
cartridge voor een totaal van
48.000 standaardpagina's.
Opbrengst volgens ISO/IEC
19752*

*De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte foto's en andere factoren.
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