HP 654 LaserJet-printerforbrugsvarer
(CF330X, CF331A, CF332A, CF333A)

Med forbrugsvarer til HP 654 LaserJet får du enestående flotte
forretningsdokumenter med blanke fotolignende farver. HP
ColorSphere-teknologi giver ensartet, professionel farve. Undgå spild af tid og
forbrugsvarer med pålidelige, originale HP-tonerpatroner.
Ideel til større virksomheder med styrede udskrivningsmiljøer samt mindre og mellemstore
virksomheder, der fremstiller eget marketingmateriale.

Print forretnings- og markedsføringsmateriale, der bliver lagt mærke til.

Fremstil flotte forretningsdokumenter og marketingmateriale vha. originale HP-tonerpatroner med HP ColorSphere-teknologi. Få
ensartede resultater i trykkerikvalitet på et bredt udvalg af papirtyper, der er designet til professionel kontorudskrivning.

Oprethold produktiviteten med driftssikre patroner

Du får pålidelige printerforbrugsvarer og kan bevare produktiviteten. HP Color LaserJet-tonerpatroner sikrer ensartet udskrift uden
afbrydelser. Patronerne er designet til ekstraordinær driftssikkerhed, og du undgår derfor spild af forbrugsvarer og dyre
forsinkelser.

Styr printaktiviteterne med tidsbesparende løsninger

Takket være den indbyggede intelligens i de originale HP-tonerpatroner er det nemt at holde styr på forbruget og bestille nye. Med
automatisk fjernelse af forsegling er det nemt og hurtigt at installere. Det er nemt at handle via HP SureSupply1.

Bedre for miljøet

Originale HP-tonerpatroner hjælper dig med at spare energi og ressourcer. Nem indlevering til genbrug – patroner, der returneres
via HP Planet Partners, genbruges på en ansvarlig måde2.

1Programmets

funktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land. Læs mere på http://www.hp.com/learn/suresupply.
findes ikke i alle lande. Det er i øjeblikket muligt at returnere HP-printpatroner til genbrug i mere end 50 lande og områder over hele verden via HP's Planet
Partners-program. Læs mere på http://www.hp.com/recycle, hvor du også kan bestille returkuverter samt kasser til større mængder.
2Programmet

HP 654 LaserJet-printerforbrugsvarer

Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Enterprise M651-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

CF330X

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vægt

Gennemsnitlig
patronkapacitet

Original HP 654X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, 886112501174
sort

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

20.500 sider

CF331A

Original HP 654A LaserJet-tonerpatron, cyan

886112501181

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

15.000 sider

CF332A

Original HP 654A LaserJet-tonerpatron, gul

886112501198

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

15.000 sider

CF333A

Original HP 654A LaserJet-tonerpatron, magenta

886112501204

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

15.000 sider

Gennemsnitlig angivne kapacitet er baseret på ISO/IEC 19798 og løbende udskrivning. Det faktiske antal sider varierer betydeligt, afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Du kan
finde flere oplysninger på adressen http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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