HP 654 LaserJet Tiskový spotřební materiál
(CF330X, CF331A, CF332A, CF333A)

Tiskový spotřební materiál HP 654 LaserJet produkuje působivé firemní
dokumenty v zářivých barvách odpovídajících fotografické kvalitě. Technologie
HP ColorSphere zajišťuje konzistentní výtisky v profesionálních barvách.
Zabraňte časovým ztrátám a neplýtvejte časem díky originálním tonerovým
kazetám HP.
Ideální pro podnikové pracovní skupiny s řízeným tiskovým prostředím a pro malé a středně
velké firmy, které realizují marketing vlastními prostředky.

Tiskněte vynikající dokumenty a marketingových materiály

Díky originálním tonerovým kazetám HP a technologii HP ColorSphere budete tisknout obchodní dokumenty a marketingové
materiály v profesionální kvalitě. Získejte stálé výsledky v kvalitě odpovídající tiskovým studiím u široké řady papírů vyvinutých pro
profesionální kancelářský tisk.

Zůstaňte produktivní se spolehlivými kazetami

Spolehněte se na důvěryhodný tiskový spotřební materiál, se kterým si udržíte potřebnou produktivitu. Tonerové kazety HP
LaserJet umožňují bezproblémový a stálý tisk. Protože byly tyto kazety navrženy pro výjimečnou spolehlivost, vyhnete se plýtvání
spotřebním materiálem a drahým prostojům.

Tisk pomocí řešení, která šetří čas

Pomocí inteligentních funkcí originálních tonerových kazet HP můžete sledovat využití kazet a pohodlně je doobjednávat. Díky
automatickému odstranění krycí pásky je instalace snadná a rychlá. Se službou HP SureSupply1 bude nakupování spotřebního
materiálu ještě snadnější.

Pomozte snížit dopad na životní prostředí.

Používejte originální tonerové kazety HP, které vám pomohou šetřit energii a zdroje. Snadná recyklace – kazety vrácené
prostřednictvím programu HP Planet Partners jsou zodpovědným způsobem recyklovány2.

1Funkce

programu a dostupnost se mohou v různých zemích lišit. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/learn/suresupply.
programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace tiskových kazet HP v rámci programu HP Planet Partners je nyní dostupná ve více než 50 zemích a oblastech po celém
světě. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle, kde můžete také požádat o návratové obálky a sběrné krabice na obaly.
2Dostupnost

HP 654 LaserJet Tiskový spotřební materiál

Prohlášení o kompatibilitě
Řada tiskáren HP LaserJet Enterprise M651

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Kód UPC

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Průměrná výtěžnost kazety

CF330X

HP 654X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s
vysokou výtěžností

886112501174

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

20 500 stran

CF331A

HP 654A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet

886112501181

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

15 000 stran

CF332A

HP 654A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet

886112501198

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

15 000 stran

CF333A

HP 654A Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet

886112501204

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

15 000 stran

Uváděná průměrná výtěžnost odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na
stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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