Kasety z czarnym tonerem HP LaserJet CC364X
(CC364X, CC364XD)

Kasety z tonerem z serii HP LaserJet CC364 zapewniają bezproblemowy
druk kolejnych stron z jednolitą, wysoką jakością. Oryginalne materiały
eksploatacyjne HP i ulepszony toner zapewniają płynną pracę w biurze,
co pozwala poświęcić więcej czasu na bardziej ważne zadania.

Bezproblemowy druk pozwoli ci poświęcić więcej czasu na bardziej ważne zadania
Oryginalne materiały eksploatacyjne HP zapewniają stabilne rezultaty i płynną pracę biura, bez zakłóceń.
Udoskonalony toner HP zapewnia wysoką jakość i niezawodność, jakich oczekuje każda firma. Oszczędzające czas
zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi sprawia, że drukowanie jest wydajne i ekonomiczne.
Jednolite rezultaty zapewniają płynność drukowania
Oryginalne kasety z tonerem HP i najnowsze udoskonalenia toneru zapewniają stałą, wysoką jakość druku, od pierwszej
do ostatniej strony. Wkłady drukujące zapewniają stabilną wydajność, a ich inteligentne funkcje dostosowują parametry
pracy zapewniając optymalną jakość i niezawodność. Używając oryginalnych wkładów HP dostajesz to, czego
oczekujesz.
HP to uznany, godny zaufania lider w dziedzinie ochrony środowiska
HP już od dawna angażuje się w ochronę środowiska. HP to uznany, godny zaufania lider w dziedzinie ekologii — od
fazy projektowania aż po wygodny dla użytkowników, bezpłatny program zwrotu i recyklingu zużytych oryginalnych
kaset HP JaserJet. Udoskonalony toner HP topi się w niskiej temperaturze, co zapewnia stabilną jakość nawet przy dużej
prędkości druku. Ponadto dzięki tym ulepszeniom system zużywa mniej energii przy nakładaniu i utrwalaniu toneru.
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Właściwości techniczne
Optymalna wydajność i stabilna, wysoka jakość przy prędkości druku wymaganej w firmach.
Funkcje śledzenia materiałów eksploatacyjnych i zarządzania nimi skracają czas administrowania.
Najnowsze udoskonalenia HP toneru gwarantują trwały i wyraźny obraz w czerni.
Niezawodność i stała, wysoka wydajność — wkłady drukujące HP zostały zaprojektowane razem z drukarką.
Oryginalne materiały eksploatacyjne HP LaserJet zostały zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o jak najmniejszym wpływie na środowisko naturalne.

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

Wymiary (dł x szer x gł) Waga

Średnia wydajność kasety z
tonerem

CC364X

Kaseta z czarnym tonerem do drukarek HP LaserJet
CC364X

883585007608

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

Średnia wydajność wkładu:
24000 stron standardowych.
Deklarowana wartość
wydajności zgodna z normą
ISO/IEC 19752*

CC364XD

Zestaw dwóch kaset z czarnym tonerem do drukarek 884962061459
HP LaserJet CC364X

400 x 390 x 332 mm

6,8 kg

Średnia wydajność wkładu:
24 000 stron standardowych,
całkowita wydajność:
48 000 stron
standardowych.
Deklarowana wartość
wydajności zgodna z normą
ISO/IEC 19752*

*Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników.
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