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

HP 507 LaserJet-utskriftsrekvisita sørger for høy produktivitet i bedriften. Unngå
arbeid og utgifter til nye utskrifter. Produser flotte forretningsdokumenter og
presentasjoner. Spar tid og penger når du skriver ut markedsføringsmateriell på
kontoret.

Skriv ut slående dokumenter
Produser slående dokumenter og markedsføringsmateriell med originale HP LaserJet-tonerkassetter med HP
ColorSphere-teknologi. Bruk originale HP LaserJet-tonerkassetter og en et stort utvalg av laserpapir for å få resultater i
profesjonell kvalitet på kontoret. Bruk HP-papir for LaserJet-skrivere for å få optimale resultater. Velg mellom HP-papir i
mange størrelser og med forskjellig finish og vekt.
Hold produktiviteten oppe med pålitelige kassetter
Hold utskriftskostnadene nede og oppretthold produktiviteten. Originale HP LaserJet-tonerkassetter gir konsistent og
uavbrutt utskrift. Kassettene er konstruert for eksepsjonell pålitelighet, så du unngår sløsing med rekvisita og kostbare
forsinkelser. Velg kassetter med høy kapasitet for hyppig utskrift.
Håndter utskriftene med tidsbesparende løsninger
Installer kassetter raskt og enkelt. Innebygd intelligens i originale HP Laserjet-tonerkassetter gjør sporing av bruk og
gjenbestilling enkelt. Gled deg over enkel resirkulering - kassetter som returneres via HP Planet Partners resirkuleres på
ansvarlig måte1. HP vil aldri etterfylle tonerkassetter, selge dem på nytt eller sende dem til søppelfyllinger.

1 Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av tonerkassetter fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner over hele verden gjennom
HP Planet Partners-programmet. Hvis du ønsker mer informasjon, eller returkonvolutter og innsamlingsesker, kan du besøke http://www.hp.com/recycle.

HP 507 LaserJet-utskriftsrekvisita

Kompatibilitetserklæring

HP LaserJet Enterprise 500 color M551

Produktspesifikasjoner
P/N
CE400A

Beskrivelse
HP 507A svart LaserJet-tonerkassett

UPC-kode
884962554555

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

CE401A

HP 507A cyan LaserJet-tonerkassett

884962554579

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE402A

HP 507A gul LaserJet-tonerkassett

884962554586

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE403A

HP 507A magenta LaserJet-tonerkassett

884962554593

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE400X

HP 507X svart LaserJet-tonerkassett

884962554562

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

Gjennomsnittlig kassettytelse
Gjennomsnittlig kontinuerlig svart
kapasitet er 5 500 standardsider.
Oppgitt kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19798.*
Gjennomsnittlig kontinuerlig
cyan/gul/magenta kapasitet er
6 000 standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til ISO/IEC
19798.*
Gjennomsnittlig kontinuerlig
cyan/gul/magenta kapasitet er
6 000 standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til ISO/IEC
19798.*
Gjennomsnittlig kontinuerlig
cyan/gul/magenta kapasitet er
6 000 standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til ISO/IEC
19798.*
Gjennomsnittlig kontinuerlig svart
kapasitet er 11 000 standardsider.
Oppgitt kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19798.*

* Faktisk kapasitet varierer betydelig, basert på bildene som skrives ut og andre faktorer. Besøk http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester
er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må
ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, påhttp://www.hp.com
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