Materiały eksploatacyjne do drukarek HP 507 LaserJet
(CE400A, CE401A, CE402A, CE403A, CE400X)

Materiały eksploatacyjne HP 507 LaserJet zapewniają wysoką wydajność w biznesie.
Unikaj problemów i wydatków związanych z nieudanymi wydrukami Atrakcyjne
dokumenty biznesowe i prezentacje. Oszczędzaj czas i pieniądze, drukując materiały
marketingowe w biurze.

Drukuj atrakcyjne dokumenty
Twórz atrakcyjne dokumenty i materiały marketingowe za pomocą oryginalnych wkładów z tonerem HP z technologią
HP ColorSphere. Używaj oryginalnych wkładow z tonerem HP oraz różnych rodzajów papieru do druku laserowego,
aby uzyskać wydruki doskonałej jakości w swoim biurze. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj papieru HP do
drukarek LaserJet. Papier HP jest dostępny w wielu rozmiarach oraz różnym wykończeniu i gramaturze.
Zachowaj produktywność dzięki niezawodnym kasetom z tonerem.
Zachowanie wydajności przy niskich kosztach druku. Oryginalne wkłady z tonerem HP zapewniają bezproblemowe
drukowanie i zawsze jednakowo dobre rezultaty. Wkłady z tonerem zaprojektowano z myślą o wyjątkowej
niezawodności, aby uniknąć strat i kosztownych opóźnień. Wybierz wkłady o dużej pojemności do częstego
drukowania.
Zarządzaj drukiem dzięki funkcjom oszczędzającym czas
Łatwa i szybka instalacja wkładów. Inteligentne funkcje oryginalnych wkładów z tonerem HP ułatwiają kontrolowanie
zużycia toneru i jego ponowne zamawianie. Łatwy recykling — program HP Planet Partners zapewnia odpowiedzialną
utylizację zwróconych wkładów.1 HP nigdy nie napełnia wkładów ponownie, nie odsprzedaje ich ani nie wysyła na
wysypisko.

1 Dostępność programu może być różna w różnych krajach. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling wkładów drukujących HP w ponad 50
krajach i terytoriach całego świata. Więcej informacji znajduje się na stronie www.hp.com/recycle. Można tam także zamówić koperty zwrotne i pudła do gromadzenia
wkładów przeznaczonych do zwrotu.

Materiały eksploatacyjne do drukarek HP 507 LaserJet

Informacje o zgodności

Drukarka HP LaserJet Enterprise 500 color M551

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

CE400A

Kaseta z czarnym tonerem HP 507A LaserJet

884962554555

Wymiary (dł x szer x Waga
gł)
390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE401A

HP 507A wkład z błękitnym tonerem

884962554579

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE402A

HP 507A wkład z żółtym tonerem

884962554586

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE403A

HP 507A wkład z purpurowym tonerem

884962554593

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE400X

Kaseta z czarnym tonerem HP 507X LaserJet

884962554562

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

Średnia wydajność kasety z
tonerem
Średnia wydajność wkładu z
czarnym tonerem: 5 500 stron
standardowych przy druku ciągłym.
Deklarowana wydajność w
stronach zgodna z normą ISO/IEC
19798*.
Średnia wydajność wkładu z
tonerem
błękitnym/żółtym/purpurowym:
6 000 stron standardowych przy
druku ciągłym. Deklarowana
wydajność w stronach zgodna z
normą ISO/IEC 19798*.
Średnia wydajność wkładu z
tonerem
błękitnym/żółtym/purpurowym:
6 000 stron standardowych przy
druku ciągłym. Deklarowana
wydajność w stronach zgodna z
normą ISO/IEC 19798*.
Średnia wydajność wkładu z
tonerem
błękitnym/żółtym/purpurowym:
6 000 stron standardowych przy
druku ciągłym. Deklarowana
wydajność w stronach zgodna z
normą ISO/IEC 19798*.
Średnia wydajność wkładu z
czarnym tonerem: 11 000 stron
standardowych przy druku ciągłym.
Deklarowana wydajność w
stronach zgodna z normą ISO/IEC
19798*.

*Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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