Dane techniczne

HP 652 materiały eksploatacyjne LaserJet
(CF320A)

Idealne rozwiązanie dla zespołów roboczych w firmie z zarządzanym środowiskiem druku oraz
dla małych i średnich przedsiębiorstw, które drukują materiały marketingowe we własnym
zakresie.
Materiały eksploatacyjne HP 652 LaserJet zapewniają drukowanie imponujących dokumentów w
błyszczących kolorach fotograficznej jakości. Technologia HP ColorSphere zapewnia drukowanie
kolorów o stałej, profesjonalnej jakości. Nie trać czasu i materiałów eksploatacyjnych – używaj
oryginalnych wkładów z tonerem HP.
Drukuj wyjątkowe dokumenty biznesowe i materiały marketingowe.

Drukuj wyróżniające się dokumenty biznesowe i materiały marketingowe przy użyciu oryginalnych wkładów z tonerem HP z technologią HP ColorSphere.
Wydruki biurowe o stałej, profesjonalnej jakości, niezależnie od rodzaju papieru.

Zachowaj produktywność dzięki niezawodnym kasetom z tonerem.

Niezawodne materiały eksploatacyjne, które zapewniają stabilną wydajność. Wkłady z tonerem HP LaserJet zapewniają bezproblemowe drukowanie i
rezultaty o stałej jakości. Wkłady z tonerem zaprojektowano z myślą o wyjątkowej niezawodności, aby uniknąć marnowania zasobów i kosztownych
opóźnień.

Zarządzaj drukiem dzięki funkcjom oszczędzającym czas

Łatwe monitorowanie zużycia i zamawianie nowych wkładów dzięki inteligentnym funkcjom w oryginalnych wkładach z tonerem HP. Dzięki
automatycznemu zdejmowaniu plomby instalacja wkładów jest szybka i łatwa.

Zmniejsz swój wpływ na środowisko

Oryginalne wkłady z tonerem HP pomagają oszczędzać energię i zasoby. Łatwy recykling – program HP Planet Partners zapewnia odpowiedzialną
utylizację zwróconych wkładów1.

1Dostępność

programu może być różna. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling wkładów drukujących HP w ponad 50 krajach i terytoriach na całym świecie. Więcej informacji jest dostępnych
pod adresem http://www.hp.com/recycle. Można tam także zamówić koperty zwrotne i opakowania do gromadzenia wkładów przeznaczonych do zwrotu.
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Informacje o zgodności
Urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise seria M680, urządzenia HP LaserJet Enterprise seria M651

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CF320A

HP 652A wkład z czarnym tonerem LaserJet

11 500 stron

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501112

*Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 19798. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Gwarancja HP Premium Protection. HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
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