Dataark

HP 653 LaserJet-utskriftsrekvisita
(CF320X, CF321A, CF322A, CF323A)

Ideell for arbeidsgrupper i store bedrifter med administrerte utskriftsmiljøer, og små og
mellomstore bedrifter som lager eget salgsmateriell.
HP 653 LaserJet-utskriftsrekvisita gir fremragende forretningsdokumenter med glansede farger i
fotokvalitet. HP ColorSphere-teknologi gir konsistente og profesjonelle farger. Unngå sløsing med tid
og rekvisita med pålitelige originale HP-tonerkassetter.

Skriv ut fremragende dokumenter og markedsføringsmateriell

Produser slående forretningsdokumenter og markedsføringsmateriell med originale HP-tonerkassetter med HP ColorSphere-teknologi. Få konsistente
resultater av trykkvalitet på et bredt utvalg av papirtyper for profesjonelle kontorutskrifter.

Hold produktiviteten oppe med pålitelige kassetter

Vær trygg på at pålitelige utskriftsrekvisita opprettholder produktiviteten. HP LaserJet-tonerkassetter gir konsistent og uavbrutt utskrift. Kassettene er
konstruert for enestående pålitelighet, slik at du unngår sløsing med rekvisita og kostbare forsinkelser.

Håndter utskriftene med tidsbesparende løsninger

Overvåk kassettbruken og bestill nye enkelt med den innebygde intelligensen i originale HP-tonerkassetter. Automatisk fjerning av forsegling gjør
installeringen rask og enkel.

Reduser miljøpåvirkningen

Bruk originale HP-tonerkassetter for å bidra til energi- og ressurssparing. Få enkel resirkulering – kassetter som returneres via HP Planet Partners
resirkuleres på en ansvarlig måte2.

1Programtilgjengelighet

varierer. HPs retur og resirkulering av tonerkassetter er tilgjengelig i mer enn 50 land og områder over hele verden gjennom HP Planet Partners-programmet. Besøk http://www.hp.com/recycle
for å få mer informasjon eller be om returkonvolutter og innsamlingskartonger.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Enterprise MFP M680-serien

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

CF320X

HP 653X høykapasitet svart original
LaserJet-tonerkassett

21 000 sider

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501129

CF321A

HP 653A cyan original LaserJet-tonerkassett

16 500 sider

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501136

CF322A

HP 653A gul original LaserJet-tonerkassett

16 500 sider

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501143

CF323A

HP 653A magenta original LaserJet-tonerkassett

16 500 sider

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501150

*Omtrentlig sammensatt kapasitet i snitt for svart basert på ISO/IEC 19798.
Omtrentlig sammensatt kapasitet i snitt for cyan, gul og magenta basert på ISO/IEC 19798. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer.
Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
HPs Premium-beskyttelsesgaranti. Dette HP-produktet garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i
dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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