Adatlap

HP 653 LaserJet nyomtatási kellékanyagok
(CF320X, CF321A, CF322A, CF323A)

Ideális felügyelt nyomtatókörnyezettel rendelkező vállalati munkacsoportok, valamint olyan
kis- és közepes méretű vállalkozások számára, amelyek belső marketingtevékenységet
végeznek.
A HP 653 LaserJet nyomtatási kellékek segítségével kimagasló minőségű üzleti dokumentumokat
készíthet fényes, fotó minőségű színekkel. A HP ColorSphere technológia egyenletes, professzionális
színt biztosít. Elkerülheti az idő- és kellékanyag-pazarlást a megbízható eredeti HP tonerkazetták
segítségével.
Kiváló minőségű dokumentumok és marketinganyagok nyomtathatók

Kiváló minőségű üzleti dokumentumokat és marketinganyagokat készíthet a HP ColorSphere technológiát alkalmazó eredeti HP tonerkazetták
használatával. Egyenletes, nyomdai minőségű eredmények a legkülönbözőbb, professzionális irodai nyomtatáshoz tervezett papírokon.

A megbízható patron a hatékonyság záloga

Megbízható nyomtatási kellékekre támaszkodhat a termelékenység fenntartása érdekében. A HP LaserJet tonerkazetták egyenletes, folyamatos
nyomtatást biztosítanak. Mivel a kazettákat kivételes megbízhatóságra tervezték, segítségükkel elkerülheti az elpazarolt kellékeket és költséges
késedelmeket.

A nyomtatás időkímélő megoldásokkal felügyelhető.

Az eredeti HP-tonerkazetták beépített intelligens megoldásaival egyszerűen nyomon követheti a kazetták használatát, és újakat rendelhet. A lezárás
automatikus eltávolítása megkönnyíti és felgyorsítja a behelyezést.

Segítsen a környezetszennyezés csökkentésében

Az eredeti HP tonerkazettákkal energiát és erőforrásokat takaríthat meg. Újrahasznosítás könnyedén – a HP Planet Partners program keretében
visszaküldött kazettákat felelősségteljesen újrahasznosítjuk2.
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program elérhetősége változó. A HP nyomtatókazetta-visszavételi és -újrahasznosító programja a világ több mint 50 országában és térségében érhető el a HP Planet Partners program keretében. További
információkért, illetve visszagyűjtéshez használt borítékok és tömegáru-gyűjtődobozok igényléséhez látogasson el a http://www.hp.com/recycle oldalra.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP LaserJet Enterprise MFP M680 sorozat

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

CF320X

HP 653X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet
tonerkazetta

21 000 oldal

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501129

CF321A

HP 653A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta

16 500 oldal

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501136

CF322A

HP 653A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta

16 500 oldal

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501143

CF323A

HP 653A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta

16 500 oldal

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501150

*Becsült átlagos fekete kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány alapján. Becsült átlagos kompozit ciánkék, sárga, bíbor kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány alapján. A tényleges kapacitás a
kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancia
A HP Prémium garanciális védelme. Ez a HP-termék anyagában és kidolgozásában is garantáltan hibátlan.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A
HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és mulasztásokért.
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