Údajový list

Tlačový spotrebný materiál HP 653 LaserJet
(CF320X, CF321A, CF322A, CF323A)

Ideálne pre podnikové pracovné skupiny so spravovanými tlačovými prostrediami a malé až
stredne veľké podniky, ktoré sú výkonné v oblasti vnútorného marketingu.
Tlačový spotrebný materiál HP 653 LaserJet produkuje kvalitné dokumenty s lesklými,
fotografickými farbami Technológia HP ColorSphere poskytuje konzistentné a profesionálne farby.
Predchádzajte stratám času a materiálu so spoľahlivými originálnymi tonerovými kazetami Original
HP.

Tlačte výnimočné dokumenty a marketingové materiály

Vytvárajte vynikajúce obchodné dokumenty a marketingové materiály pomocou originálnych tonerových kaziet HP s technológiou HP ColorSphere.
Stabilne dosahujte výsledky na úrovni tlačiarenskej kvality s použitím širokej škály papierov určených pre profesionálnu kancelársku tlač.

Vďaka spoľahlivým kazetám sa zvýši vaša produktivita

Spoľahnite sa na dôveryhodný tlačový spotrebný materiál a zachovajte si produktivitu. Tonerové kazety HP LaserJet prinášajú neprerušovanú tlač stabilnej
kvality. Kazety sú navrhnuté pre výnimočnú spoľahlivosť, čím sa znižuje tvorba odpadu a nákladné omeškania.

Riaďte svoju tlač s riešeniami, ktoré šetria čas

Inteligentné funkcie zabudované do originálnych tonerových kaziet HP umožňujú jednoduché sledovanie používania kazety a objednávanie. Automatické
odstránenie plomby zjednodušuje a urýchľuje inštaláciu.

Pomôžte znížiť váš dopad na životné prostredie.

Originálne tonerové kazety HP pomáhajú šetriť energiu a materiál. Užite si jednoduchú recykláciu – kazety vrátené cez program HP Planet Partners sú
zodpovedne recyklované2.

1Dostupnosť

programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia tlačových kaziet HP sú v súčasnosti dostupné prostredníctvom programu HP Planet Partners vo vyše 50 krajinách a teritóriách na celom svete. Ďalšie informácie
nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle, kde môžete požiadať aj o návratné obálky a zberné škatule.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Rad multifunkčných tlačiarní HP LaserJet Enterprise M680

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

CF320X

Originálna čierna tonerová kazeta s vysokou
výťažnosťou HP 653X LaserJet

21 000 strán

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501129

CF321A

Originálna azúrová tonerová kazeta HP 653A
LaserJet

16 500 strán

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501136

CF322A

Originálna žltá tonerová kazeta HP 653A LaserJet

16 500 strán

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501143

CF323A

Originálna originálna tonerová kazeta HP 653A
LaserJet

16 500 strán

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501150

*Približná priemerná výťažnosť čiernej na základe normy ISO/IEC 19798. Približná priemerná výťažnosť kombinovanej azúrovej, žltej a purpurovej na základe normy ISO/IEC 19798.
Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento výrobok HP sa poskytuje záruka, že neobsahuje chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom
dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
4AA5-1053SKE, máj 2015

