Tiskový spotřební materiál HP 507 LaserJet
(CE400A, CE401A, CE402A, CE403A, CE400X)

Spotřební materiál HP 507 LaserJet zajišťuje vysokou firemní produktivitu. Vyhněte se
problémům a nákladům na opakovaný tisk. Vytvářejte vynikající firemní dokumenty
a prezentace. Ušetřete čas a náklady při tisku marketingových materiálů přímo
v kanceláři.

Tiskněte výjimečné dokumenty
Pomocí originálních tonerových kazet HP LaserJet s technologií HP ColorSphere můžete tisknout výjimečné dokumenty a
marketingové materiály. Pomocí originálních tonerových kazet HP LaserJet a řady laserových papírů dosáhnete
profesionální kvality kancelářského tisku. Optimálních výsledků tisku s tiskárnami LaserJet dosáhnete při použití papíru
HP. Zvolte některý z papírů HP s různými formáty, povrchovými úpravami a gramáží.
Zůstaňte produktivní se spolehlivými kazetami
Udržujte nízké náklady na tisk a zachovejte si svou produktivitu. Originální tonerové kazety HP LaserJet zajišťují
bezproblémový tisk s trvalými výsledky. Protože byly tyto kazety navrženy pro výjimečnou spolehlivost, vyhnete se
plýtvání spotřebním materiálem a drahým prostojům. Zvolte vysokokapacitní kazety pro častý tisk.
Tisk pomocí řešení, která šetří čas
Instalace kazet je rychlá a snadná. Inteligentní funkce originálních tonerových kazet HP LaserJet usnadňují sledování
využití a objednávání spotřebního materiálu. Snadná recyklace – kazety vrácené prostřednictvím programu HP Planet
Partners jsou recyklovány odpovědným způsobem1. Společnost HP kazety nikdy opětovně neplní, dále je neprodává ani
je nelikviduje na skládkách.

1 Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace tiskových kazet HP je v současnosti k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech na celém světě, a to
prostřednictvím programu HP Planet Partners. Více informací naleznete na stránkách http://www.hp.com/recycle, prostřednictvím kterých můžete také požádat o návratové
obálky a sběrné krabice na obaly.

Tiskový spotřební materiál HP 507 LaserJet

Prohlášení o kompatibilitě

Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise 500 M551

Technické údaje o produktu
P/N
CE400A

Popis
Černá tonerová kazeta HP 507A LaserJet

Kód UPC
884962554555

Rozměry (d x š x h)
Hmotnost
390 × 164 × 206 mm 1,74 kg

CE401A

Azurová tonerová kazeta HP 507A LaserJet

884962554579

390 × 164 × 206 mm 1,74 kg

CE402A

Žlutá tonerová kazeta HP 507A LaserJet

884962554586

390 × 164 × 206 mm 1,74 kg

CE403A

Purpurová tonerová kazeta HP 507A LaserJet

884962554593

390 × 164 × 206 mm 1,74 kg

CE400X

Černá tonerová kazeta HP 507X LaserJet

884962554562

390 × 164 × 206 mm 1,74 kg

Průměrná výtěžnost kazety
Průměrná výtěžnost černé tiskové
kazety při nepřetržitém tisku je
5 500 standardních stran.
Uváděná hodnota výtěžnosti
odpovídá normě ISO/IEC 19798.*
Průměrná výtěžnost neseparované
azurové/žluté/purpurové tiskové
kazety při nepřetržitém tisku je
6 000 standardních stran.
Uváděná hodnota výtěžnosti
odpovídá normě ISO/IEC 19798.*
Průměrná výtěžnost neseparované
azurové/žluté/purpurové tiskové
kazety při nepřetržitém tisku je
6 000 standardních stran.
Uváděná hodnota výtěžnosti
odpovídá normě ISO/IEC 19798.*
Průměrná výtěžnost neseparované
azurové/žluté/purpurové tiskové
kazety při nepřetržitém tisku je
6 000 standardních stran.
Uváděná hodnota výtěžnosti
odpovídá normě ISO/IEC 19798.*
Průměrná výtěžnost černé tiskové
kazety při nepřetržitém tisku je
11 000 standardních stran.
Uváděná hodnota výtěžnosti
odpovídá normě ISO/IEC 19798.*

* Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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