Φύλλο δεδομένων

Αναλώσιμα εκτύπωσης HP 653 LaserJet
(CF320X, CF321A, CF322A, CF323A)

Ιδανικός για ομάδες εργασίας επιχειρήσεων με διαχειριζόμενο περιβάλλον εκτύπωσης και για
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργούν υλικό μάρκετινγκ εσωτερικά.
Τα αναλώσιμα εκτύπωσης LaserJet HP 653 παράγουν επαγγελματικά έγγραφα που ξεχωρίζουν με
γυαλιστερό χρώμα, σαν φωτογραφία. Η τεχνολογία HP ColorSphere παρέχει σταθερά,
επαγγελματικά χρώματα. Αποφύγετε τη σπατάλη χρόνου και αναλωσίμων, με τα αξιόπιστα
αυθεντικά δοχεία γραφίτη ΗΡ.

Εκτυπώστε έγγραφα και υλικό μάρκετινγκ που ξεχωρίζουν

Εκτυπώστε επαγγελματικά έγγραφα και διαφημιστικό υλικό που ξεχωρίζει, χρησιμοποιώντας αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP με τεχνολογία HP
ColorSphere. Εξασφαλίστε σταθερά, επαγγελματικά αποτελέσματα σε μεγάλη ποικιλία χαρτιών, σχεδιασμένα για εκτύπωση επαγγελματικής ποιότητας
στο γραφείο.

Παραμείνετε παραγωγικοί με αξιόπιστα δοχεία

Βασιστείτε σε αξιόπιστα αναλώσιμα εκτύπωσης για διατήρηση της παραγωγικότητας. Τα δοχεία γραφίτη HP LaserJet εξασφαλίζουν σταθερή εκτύπωση
χωρίς διακοπές. Τα δοχεία γραφίτη είναι σχεδιασμένα για εξαιρετική αξιοπιστία. Έτσι αποφεύγετε τη σπατάλη αναλωσίμων και τις δαπανηρές
καθυστερήσεις.

Διαχειριστείτε τις εκτυπώσεις με λύσεις που εξοικονομούν χρόνο

Παρακολουθήστε τη χρήση του δοχείου και παραγγείλετε γραφίτη με την ενσωματωμένη έξυπνη τεχνολογία των αυθεντικών δοχείων γραφίτη HP. Η
αυτόματη αφαίρεση της ταινίας σφράγισης κάνει την εγκατάσταση γρήγορη και εύκολη.

Μειώστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Εύκολη ανακύκλωση – τα δοχεία που επιστρέφονται μέσω του
προγράμματος HP Planet Partners ανακυκλώνονται υπεύθυνα2.

1Η

διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Οι υπηρεσίες επιστροφής και ανακύκλωσης των δοχείων εκτύπωσης HP διατίθενται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 χώρες/περιοχές και επικράτειες σε όλο
τον κόσμο μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ζητήσετε φακέλους επιστροφής και συσκευασίες συλλογής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/recycle.
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Δήλωση συμβατότητας
HP LaserJet Enterprise MFP M680 series

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου μελανιού Διαστάσεις (μ x π x β)
*

Βάρος

Κώδικας UPC

CF320X

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη υψηλής
απόδοσης LaserJet ΗΡ 653Χ

21.000 σελίδες

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501129

CF321A

Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 653A 16.500 σελίδες

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501136

CF322A

Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP
653A

16.500 σελίδες

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501143

CF323A

Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP
653A

16.500 σελίδες

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501150

*Μέση απόδοση δοχείου μαύρου χρώματος, κατά προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19798. Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κυανού, κίτρινου και ματζέντα χρώματος, κατά
προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19798. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για
λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Εγγύηση
Premium εγγύηση προστασίας δοχείων HP. Αυτό το προϊόν HP παρέχει εγγύηση ότι δεν φέρει ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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