Tiedot

HP 652 LaserJet -tulostustarvikkeet
(CF320A)

Sopii hyvin yritystyöryhmille, joilla on hallitut tulostusympäristöt, sekä pk-yrityksille, jotka
hoitavat itse oman markkinointinsa.
HP 652 LaserJet -tulostustarvikkeet tuottavat laadukkaat kiiltäväpintaiset yritysasiakirjat
valokuvalaatuisissa väreissä. HP ColorSphere -tekniikka takaa tasalaatuiset, ammattimaiset värit.
Vältät ajan ja tarvikkeiden haaskaamisen käyttämällä alkuperäisiä HP-värikasetteja.

Tulosta laadukkaat asiakirjat ja markkinointimateriaalit

Alkuperäisten HP:n värikasettien ja HP ColorSphere -tekniikan avulla tuotat laadukkaita yritysasiakirjoja ja markkinointimateriaaleja. Ammattimaiseen
toimistokäyttöön suunnitelluilla tulostinpapereilla saat tasalaatuiset, erinomaiset tulokset.

Tuottavuutta luotettavilla mustekaseteilla

Saat luotettavat tulostustarvikkeet, jotka ylläpitävät tuottavuuttasi. HP LaserJet -värikasetit takaavat keskeytymättömän, tasalaatuisen tulostuksen.
Kasetit ovat erittäin luotettavia, joten tarvikehävikki ja kalliit viiveet pysyvät minimissä.

Hallitse tulostusta aikaa säästävillä ratkaisuilla

Alkuperäisiin HP-väriainekasetteihin kuuluva älykäs tekniikka helpottaa käytön seuraamista ja lisätilausten tekemistä. Asentaminen on nopeaa ja helppoa
automaattisen sinetin poiston ansiosta.

Vähennä ympäristövaikutuksiasi.

Alkuperäiset HP-väriainekasetit auttavat säästämään energiaa ja resursseja. Helppo kierrättää – HP Planet Partnersin kautta palautetut kasetit
kierrätetään vastuullisesti1.

1Ohjelman

saatavuus vaihtelee alueittain. HP-tulostuskasetteja voidaan palauttaa ja kierrättää tällä hetkellä yli 50 maassa ja alueella ympäri maailmaa HP Planet Partners -ohjelman kautta. Pyydä lisätietoja ja
palautuskuoria tai suurten palautusmäärien keräyslaatikoita osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
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Yhteensopivuuslausunto
HP LaserJet Enterprise MFP M680 series, HP LaserJet Enterprise M651 series

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

CF320A

HP 652A -värikasetti, musta, alkuperäinen, LaserJet 11 500 sivua

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

Paino

UPC-tunnus

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501112

*Likimääräinen keskiarvoriittoisuus ISO/IEC 19798 -standardin perusteella. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
HP:n Premium Protection -takuu. Tälle HP-tuotteelle annetaan materiaali- ja valmistusviat kattava takuu.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
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