HP LaserJet CC364X svarte tonerkassetter
(CC364X, CC364XD)

HP LaserJet CC364-tonerkassetter gir side etter side med problemfrie,
konsistente utskrifter. Kontoret fungerer godt med originale HP-kassetter
og forbedret toner, slik at du får tid til større utfordringer.

Med problemfrie utskrifter kan du bruke tiden på større utfordringer
Få pålitelige resultater med originale HP-rekvisita og sørg for en stabil drift av kontoret, uten avbrudd. Forbedret HP-toner
gir kvaliteten og påliteligheten alle virksomheter trenger. Tidsbesparende rekvisitaadministrasjon gjør utskriftene
produktive og kostnadseffektive.
Konsistente resultater med stabile utskrifter
Original HP-kassetter og de siste tonerforbedringene gir en konsistent utskriftskvalitet fra første til siste side. Kassettene er
konstruert for å gi konsistente resultater, og innebygd intelligens muliggjør justeringer som gir optimal utskriftskvalitet og
pålitelighet. Når du bruker originalvarer fra HP, vet du hva du kan forvente.
Sett din lit til HPs miljølederskap
HP har en langsiktig forpliktelse overfor miljøet. Fra produktdesign til et gratis og praktisk returprogram som sørger for
resirkulering av originale HP LaserJet-tonerkassetter, kan du sette din lit til HPs anerkjente lederskap på miljøområdet.
Forbedret HP-toner smelter ved lave temperaturer og gir konsistent utskriftskvalitet med den nødvendige hastighet. Alle
disse forbedringene gjør det også mulig å bruke mindre energi ved sammenmelting av toner og papir.

HP LaserJet CC364X svarte tonerkassetter

Tekniske funksjoner
Optimal ytelse og konsistent utskriftskvalitet med hastigheten næringslivet krever.
Rekvisitasporing og administrative funksjoner gir mindre tid brukt på administrasjon.
Ordentlig svart, skarpe bilder – de siste tonerforbedringene fra HP.
Pålitelig, konsistent ytelse – HP-tonerkassetter er utviklet sammen med skriveren.
Originale HP LaserJet-tonerkassetter er konstruert og produsert med tanke på miljøet.

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vekt

Gjennomsnittlig kassettytelse

CC364X

HP LaserJet CC364X svart tonerkassett

883585007608

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

Gjennomsnittlig antall sider
per kassett er 24 000
standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19752*

CC364XD

HP LaserJet CC364X svarte tonerkassetter,
dobbeltpakning

884962061459

400 x 390 x 332 mm

6,8 kg

Gjennomsnittlig kapasitet er
24 000 standardsider per
kassett, som gir samlet
kapasitet på 48 000
standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19752*

*Faktisk kapasitet varierer betydelig, basert på bildene som skrives ut og andre faktorer.
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