HP LaserJet CC364X svarta tonerkassetter
(CC364X, CC364XD)

HP LaserJet CC364 tonerkassettfamilj ger problemfri och jämn utskrift
sida efter sida. Utskrifter på kontoret går smidigt med äkta HP-kassetter
och förbättrad toner och ger dig mer tid över till stora utmaningar.

Problemfri utskrift ger dig tid över till större utmaningar
Du får resultat du kan lita på med äkta HP-tillbehör och kan hålla igång arbetet på kontoret utan avbrott. Den förbättrade
HP-tonern ger den kvalitet och tillförlitlighet varje företag vill ha. Tidsbesparande tillbehörshantering gör att utskrifterna
blir produktiva och kostnadseffektiva.
Jämna resultat gör att utskriften fortlöper utan problem
Äkta HP-tonerkassetter och de senaste tonerförbättringarna ger en jämn utskriftskvalitet från första till sista sidan.
Kassetterna har utvecklats för att ge en jämn kapacitet, och inbyggd intelligens möjliggör justeringar som optimerar
utskriftskvaliteten och tillförlitligheten. Du får det du förväntar dig när du använder äkta HP-produkter.
Du kan lita på HP:s miljöåtagande
HP har ett långtgående miljöåtagande. Du kan lita på HP:s erkända och ledande miljöprogram, som spänner från
produktdesign till ett gratis och smidigt återvinningsprogram där äkta HP LaserJet-tonerkassetter återvinns. Den
förbättrade HP-tonern smälter vid låga temperaturer för att ge en jämn utskriftskvalitet vid de hastigheter du önskar. Dessa
förbättringar gör att systemet använder mindre energi när tonern fixeras på sidan.

HP LaserJet CC364X svarta tonerkassetter

Tekniska egenskaper
Optimal prestanda och jämn utskriftskvalitet vid de hastigheter företag kräver.
Spårning av tillbehör och hanteringsfunktioner minskar administrationstiden.
Täta svarta partier och skarpa bilder - de senaste HP-tonerförbättringarna.
Tillförlitlig, jämn prestanda - HP:s tonerkassetter har utvecklats tillsammans med skrivaren.
Äkta HP LaserJet-tonerkassetter har utvecklats och tillverkats med miljön i åtanke.

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

UPC-kod

Yttermått (l x b x d)

Vikt

Antal sidor, medeltal

CC364X

HP LaserJet CC364X svart tonerkassett

883585007608

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

En kassett ger i genomsnitt
24 000 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet
med ISO/IEC 19752*

CC364XD

HP LaserJet CC364X svarta tonerkassetter, 2-pack

884962061459

400 x 390 x 332 mm

6,8 kg

Genomsnittlig kapacitet 24
000 standardsidor per
kassett för totalt 48 000
standardsidor. Kapaciteten
anges i enlighet med
ISO/IEC 19752*

*Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer.
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