Datablad

HP 653 LaserJet förbrukningsmaterial
(CF320X, CF321A, CF322A, CF323A)

Idealiskt för arbetsgrupper på stora företag med hanterade uskriftsmiljöer samt för små och
medelstora företag som producerar sitt marknadsmaterial internt.
HP 653 LaserJet förbrukningsmaterial ger affärsdokument som sticker ut med blanka färger av
fotokvalitet. HP ColorSphere-tekniken ger konsekventa, professionella färgutskrifter. Undvik slöseri
med tid och förbrukningsmaterial med tillförlitliga originaltonerkassetter från HP.

Skriv ut förstklassiga dokument och marknadsföringsmaterial

Producera enastående affärsdokument och marknadsmaterial med originaltonerkassetter från HP med HP ColorSphere-teknik. Du får jämna resultat av
tryckerikvalitet på många olika typer av papper som utvecklats för professionella kontorsutskrifter.

Förbli produktiv med tillförlitliga tonerkassetter

Räkna med pålitliga skrivartillbehör som upprätthåller produktiviteten. HP LaserJet tonerkassetter ger oavbrutna utskrifter av jämn kvalitet. Eftersom
kassetterna är utformade för att vara exceptionellt tillförlitliga undviker du slöseri med förbrukningsmaterial och dyrbara förseningar.

Administrera dina utskrifter med tidsbesparande lösningar

Spåra tonerförbrukningen och beställ enkelt nya kassetter med hjälp av den inbyggda intelligensen i HP original tonerkassetter. Med automatisk
borttagning av förseglingen blir installationen snabb och enkel.

Minska din miljöpåverkan

Använd HP:s originaltonerkassetter för att spara energi och resurser. Dra nytta av enkel återvinning – kassetter som returneras via HP Planet Partners
återvinns på ett ansvarsfullt sätt2.

1Programmets

tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HP-tonerkassetter finns för närvarande i mer än 50 länder och territorier runt om i världen genom HP Planet Partner-programmet. Om du vill ha mer
information eller beställa returkuvert och kartonger för stora volymer, gå till http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetsförklaring
HP LaserJet Enterprise MFP M680-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

CF320X

HP 653X svart original LaserJet tonerkassett med
hög kapacitet

21 000 sidor

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501129

CF321A

HP 653A cyan original LaserJet tonerkassett

16 500 sidor

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501136

CF322A

HP 653A gul original LaserJet tonerkassett

16 500 sidor

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501143

CF323A

HP 653A magenta original LaserJet tonerkassett

16 500 sidor

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501150

*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet med svart baserad på ISO/IEC 19798. Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet med cyan, gult och magenta baserad på ISO/IEC 19798. Den faktiska
kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HPs Premium Protection-garanti. HP garanterar att denna produkt inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel.
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