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

HP 507 LaserJet -tulostustarvikkeet pitävät yrityksesi tuottavuuden korkeana. Vältä
uudelleentulostamisesta koituvat kulut ja vaiva. Tuota huomiota herättäviä
yritysasiakirjoja ja esityksiä. Säästät aikaa ja rahaa, kun tulostat
markkinointimateriaalit omassa toimistossa.

Tulosta näyttäviä asiakirjoja
Alkuperäisillä HP LaserJet -värikaseteilla ja HP ColorSphere -tekniikalla tulostat näyttävät asiakirjat ja
markkinointimateriaalit. Alkuperäisillä HP LaserJet -värikaseteilla ja lasertulostinpapereillamme saat ammattitasoiset
tulokset myös omassa toimistossa. Parhaat tulokset saat käyttämällä LaserJet-tulostimille tarkoitettuja HP-papereita. HP:n
tulostinpaperivalikoima sisältää monenkokoisia ja -painoisia papereita ja eri pintavaihtoehtoja.
Tuottavuutta luotettavilla mustekaseteilla
Matalat tulostuskustannukset tuottavuuden kärsimättä. Alkuperäiset HP LaserJet -värikasetit takaavat keskeytymättömän
tulostuksen. Kasetit ovat erittäin luotettavia, joten tarvikehävikki ja kalliit viiveet pysyvät minimissä. Valitse suuren
kapasiteetin värikasetit runsaaseen tulostukseen.
Hallitse tulostusta aikaa säästävillä ratkaisuilla
Kasettien asennus käy nopeasti ja helposti. Alkuperäisten HP LaserJet -värikasettien älykäs tekniikka helpottaa käytön
seurantaa ja uusien tarvikkeiden tilaamista. Helppo kierrättää – HP Planet Partnersin kautta palautetut kasetit kierrätetään
vastuullisesti1. HP ei koskaan täytä, myy uudelleen tai toimita kasetteja kaatopaikalle.

1Ohjelman saatavuus vaihtelee alueittain. HP Planet Partners -ohjelman ansiosta HP-tulostuskasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 50 maassa tai alueella ympäri
maailmaa. Osoitteesta http://www.hp.com/recycle saa lisätietoja ja voi pyytää palautuskuoria sekä isojen palautusmäärien keräyslaatikoita.

HP 507 LaserJet -tulostustarvikkeet

Yhteensopivuuslausunto

HP LaserJet Enterprise 500 color M551

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

UPC-tunnus

CE400A

Musta HP 507A LaserJet -värikasetti

884962554555

Mitat (korkeus x leveys Paino
x syvyys)
390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE401A

Syaani HP 507A LaserJet -värikasetti

884962554579

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE402A

Keltainen HP 507A LaserJet -värikasetti

884962554586

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE403A

Magenta HP 507A LaserJet -värikasetti

884962554593

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE400X

Musta HP 507X LaserJet -värikasetti

884962554562

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

Riittoisuus keskimäärin
Mustan kasetin keskimääräinen
jatkuva riittoisuus on 5 500
vakiosivua. Ilmoitettu riittoisuus on
ISO/IEC 19798:n* mukainen.
Syaani/keltainen/magenta-yhdistel
mäkasetin keskimääräinen jatkuva
riittoisuus on 6 000 vakiosivua.
Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC
19798:n* mukainen.
Syaani/keltainen/magenta-yhdistel
mäkasetin keskimääräinen jatkuva
riittoisuus on 6 000 vakiosivua.
Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC
19798:n* mukainen.
Syaani/keltainen/magenta-yhdistel
mäkasetin keskimääräinen jatkuva
riittoisuus on 6 000 vakiosivua.
Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC
19798:n* mukainen.
Mustan kasetin keskimääräinen
jatkuva riittoisuus on 11 000
vakiosivua. Ilmoitettu riittoisuus on
ISO/IEC 19798:n* mukainen.

* Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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