Fişa de date

Consumabile de imprimare LaserJet HP 652
(CF320A)

Produse ideale pentru grupuri de lucru din întreprinderi cu medii de imprimare gestionate şi
pentru IMM-uri care îşi realizează materialele de marketing prin mijloace proprii.
Consumabilele de imprimare LaserJet HP 652 produc documente de afaceri remarcabile, cu culori
lucioase, de calitate foto. Tehnologia HP ColorSphere asigură culori consistente, profesionale. Evitaţi
irosirea timpului şi a consumabilelor utilizând cartuşele de toner originale HP, care sunt fiabile.

Imprimaţi documente de afaceri şi de marketing remarcabile

Produceţi documente de afaceri şi materiale de marketing remarcabile, utilizând cartuşele de toner originale HP cu tehnologie HP ColorSphere. Obţineţi
rezultate de imprimare consistente, la calitate de atelier specializat, pe o gamă largă de hârtii concepute pentru imprimări profesionale de birou.

Rămâneţi productiv cu cartuşe fiabile

Contaţi pe consumabilele de imprimare de încredere pentru a menţine productivitatea. Cartuşele de toner LaserJet HP asigură imprimări consistente, fără
întreruperi. Deoarece cartuşele sunt concepute pentru o fiabilitate excepţională, evitaţi risipa de consumabile şi întârzierile costisitoare.

Gestionaţi imprimarea cu soluţii ce vă economisesc timpul

Urmăriţi utilizarea cartuşelor şi comandaţi uşor, graţie inteligenţei încorporate în cartuşele de toner originale HP. Îndepărtarea automată a sigiliului
simplifică şi accelerează instalarea.

Contribuiţi la reducerea impactului asupra mediului

Utilizaţi cartuşele de toner originale HP pentru a economisi energie şi resurse. Bucuraţi-vă de reciclarea simplă – cartuşele returnate prin HP Planet
Partners sunt reciclate cu responsabilitate1.

1Disponibilitatea

programului variază. Serviciile de returnare şi reciclare a cartuşelor de imprimare HP sunt disponibile în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din întreaga lume prin programul HP Planet Partners.
Pentru informaţii suplimentare sau pentru a solicita plicuri şi cutii de colectare masivă pentru returnare, vizitaţi http://www.hp.com/recycle.
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Declaraţie de compatibilitate
HP LaserJet Enterprise MFP M680 series, HP LaserJet Enterprise M651 series

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a cartuşului * Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

CF320A

11.500 de pagini

1,84 kg

886112501112

Cartuş de toner LaserJet original HP 652A Negru

390 x 164 x 214 mm

*Capacitatea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 19798. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
Garanţie HP Premium Protection. Se garantează că acest produs HP nu prezintă defecte de material şi de manoperă.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
EMEA
Produsul poate să difere faţă de cele prezentate în imagini. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi
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