HP 507 LaserJet-printerforbrugsvarer
(CE400A, CE401A, CE402A, CE403A, CE400X)

HP 507 LaserJet Printing Supplies holder produktiviteten oppe. Undgå genprint, der
koster såvel tid som penge. Fremstil forretningsdokumenter og præsentationer, der
bliver lagt mærke til. Spar tid og penge ved selv at printe dit
markedsføringsmateriale.

Print dokumenter, der bliver lagt mærke til
Fremstil dokumenter og marketing materiale, der bliver lagt mærke til, med originale HP LaserJet-tonerpatroner med HP
ColorSphere-teknologi. Brug originale HP LaserJet-tonerpatroner samt laserpapir, og fremstil selv print i professionel
kvalitet. Brug HP-papir til LaserJet-printere, hvis du vil have det bedste resultat. HP-papir fås i mange størrelser og
gramvægte og med forskellige overfladebehandlinger.
Oprethold produktiviteten med driftssikre patroner
Hold printomkostningerne nede, samtidig med at produktiviteten opretholdes. Originale HP LaserJet-tonerpatroner giver
ensartede print uden afbrydelser. Patronerne er designet til ekstraordinær driftssikkerhed, og du undgår derfor spild af
forbrugsvarer og dyre forsinkelser. Vælg patroner med stor kapacitet til det store printbehov.
Styr printaktiviteterne med tidsbesparende løsninger
Det er nemt og hurtigt at installere patronerne. Den indbyggede intelligens i originale HP LaserJet-tonerpatroner gør det
nemt at holde styr på og genbestille patroner. Nem indlevering til genbrug – patroner, der returneres via HP Planet
Partners, genbruges på en ansvarlig måde1. HP vil aldrig genopfylde eller videresælge tonerpatroner eller sende dem på
lossepladsen.

1Programmet findes ikke i alle lande. HP's Planet Partners-program til returnering og genanvendelse af HP-printpatroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder
over hele verden. Læs mere på http://www.hp.com/recycle, hvor du også kan bestille returkuverter samt kasser til større mængder.

HP 507 LaserJet-printerforbrugsvarer

Kompatibilitetserklæring

HP LaserJet Enterprise 500 M551, farve

Produktspecifikationer
P/N
CE400A

Beskrivelse
HP 507A Black LaserJet Toner Cartridge

UPC-kode
884962554555

Mål (l x b x d)
Vægt
390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE401A

HP 507A Cyan LaserJet Toner Cartridge

884962554579

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE402A

HP 507A Yellow LaserJet Toner Cartridge

884962554586

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE403A

HP 507A Magenta LaserJet Toner Cartridge

884962554593

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE400X

HP 507X Black LaserJet Toner Cartridge

884962554562

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

Gennemsnitlig patronkapacitet
Gennemsnitlig kapacitet for den
sorte patron er 5.500
standardsider. Gennemsnitlig
sidekapacitet i overensstemmelse
med ISO/IEC 19798.*
Gennemsnitlig kapacitet for
cyan/gul/magenta patron, 6.000
standardsider. Gennemsnitlig
sidekapacitet i overensstemmelse
med ISO/IEC 19798.*
Gennemsnitlig kapacitet for
cyan/gul/magenta patron, 6.000
standardsider. Gennemsnitlig
sidekapacitet i overensstemmelse
med ISO/IEC 19798.*
Gennemsnitlig kapacitet for
cyan/gul/magenta patron, 6.000
standardsider. Gennemsnitlig
sidekapacitet i overensstemmelse
med ISO/IEC 19798.*
Gennemsnitlig kapacitet for den
sorte patron er 11.000
standardsider. Gennemsnitlig
sidekapacitet i overensstemmelse
med ISO/IEC 19798.*

* Det faktiske sideantal kan variere en del afhængig af de printede billeder og andre faktorer. Læs mere på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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