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HP 653 LaserJet Baskı Sarf Malzemeleri
(CF320X, CF321A, CF322A, CF323A)

Yönetilen baskı ortamlarına sahip kurumsal çalışma grupları ve kendin yap pazarlamacılar
olarak bilinen küçük ve orta ölçekli işletme müşterileri için idealdir.
HP 653 LaserJet Baskı Sarf Malzemeleri parlak, fotoğraf kalitesinde renklere sahip olağanüstü iş
belgeleri üretir. HP ColorSphere teknolojisi tutarlı, profesyonel renkler sunar. Güvenilir orijinal HP
toner kartuşlarını kullanın; zamanınız ve malzemeleriniz boşa gitmesin.

Etkileyici belgeler ve pazarlama malzemeleri basın

HP ColorSphere teknolojisine sahip Orijinal HP toner kartuşlarını kullanarak olağanüstü kalitede iş belgeleri ve pazarlama materyalleri hazırlayın.
Profesyonel ofis baskısı için tasarlanmış çok çeşitli kağıtlarda tutarlı ve matbaa kalitesinde sonuçlar elde edin.

Güvenilir kartuşlarla üretkenliğinizi koruyun

Verimliliği korumak için güvenilir baskı tüketim ürünlerini kullanın. HP LaserJet toner kartuşları tutarlı ve kesintisiz baskıya olanak sağlar. Kartuşlar
olağanüstü bir güvenilirliğe sahip olduğu için sarf malzemelerinin israf edilmesini ve pahalıya mal olan gecikmeleri önleyin.

Baskı işlerinizi zamandan kazandıran çözümlerle yapın

Orijinal HP toner kartuşlarının akıllı tasarımı sayesinde kartuş kullanımını izleyin ve kolayca sipariş edin. Otomatik mühür çıkartma, kartuş takmayı hızlı ve
kolay bir hale getirir.

Çevre üzerindeki etkinizi azaltın

Orijinal HP toner kartuşlarıyla enerji ve kaynak tasarrufu sağlayın. Kolay geri dönüşümün keyfini yaşayın; HP Planet Partners aracılığıyla iade edilen
kartuşlar sorumluluk sahibi bir yaklaşımla geri dönüştürülür2.

1Programın

kullanılabilirliği değişiklik gösterir. HP baskı kartuşu iade ve geri dönüştürme hizmeti, HP Planet Partners programı aracılığıyla halen dünya genelinde 50'den fazla ülke ve bölgede sunulmaktadır. Daha fazla
bilgi almak veya iade zarfları ve büyük toplama kutuları talep etmek için http://www.hp.com.tr/geridonusum adresini ziyaret edin.

Veri sayfası | HP 653 LaserJet Baskı Sarf Malzemeleri

Uyumluluk bildirimi
HP LaserJet Enterprise MFP M680 serisi

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

CF320X

HP 653X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet
Toner Kartuşu

21.000 sayfa

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501129

CF321A

HP 653A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 16.500 sayfa

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501136

CF322A

HP 653A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

16.500 sayfa

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501143

CF323A

HP 653A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

16.500 sayfa

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501150

*Yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19798'ye dayanır. Birleşik camgöbeği, sarı, macenta kartuş için yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19798'e dayanır. Gerçek baskı
kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP'nin Premium Koruma Garantisi. Bu HP ürününde hiçbir malzeme ve işçilik hatası olmadığı garanti edilir.
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