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

HP 654 LaserJet -tulostustarvikkeet tuottavat laadukkaat kiiltäväpintaiset
yritysasiakirjat valokuvalaatuisissa väreissä. HP ColorSphere -tekniikka takaa
tasalaatuiset, ammattimaiset värit. Vältät ajan ja tarvikkeiden haaskaamisen
käyttämällä alkuperäisiä HP-värikasetteja.
Sopii hyvin yritystyöryhmille, joilla on hallitut tulostusympäristöt, sekä pk-yrityksille, jotka
hoitavat itse oman markkinointinsa.

Tulosta laadukkaat asiakirjat ja markkinointimateriaalit

Alkuperäisten HP:n värikasettien ja HP ColorSphere -tekniikan avulla tuotat laadukkaita yritysasiakirjoja ja markkinointimateriaaleja.
Ammattimaiseen toimistokäyttöön suunnitelluilla tulostinpapereilla saat tasalaatuiset, erinomaiset tulokset.

Tuottavuutta luotettavilla mustekaseteilla

Saat luotettavat tulostustarvikkeet, jotka ylläpitävät tuottavuuttasi. HP LaserJet -värikasetit takaavat keskeytymättömän,
tasalaatuisen tulostuksen. Kasetit ovat erittäin luotettavia, joten tarvikehävikki ja kalliit viiveet pysyvät minimissä.

Hallitse tulostusta aikaa säästävillä ratkaisuilla

Alkuperäisiin HP-värikasetteihin sisäänrakennettu älykäs tekniikka helpottaa käytön seuraamista ja lisätilausten tekemistä.
Asentaminen on nopeaa ja helppoa automaattisen sinetinpoiston avulla. HP SureSupplyn1 avulla hankit tulostustarvikkeita aiempaa
helpommin.

Vähennä ympäristövaikutuksiasi.

Alkuperäiset HP-värikasetit auttavat säästämään energiaa ja resursseja. Helppo kierrättää - HP Planet Partnersin kautta palautetut
kasetit kierrätetään vastuullisesti2.

1Ohjelman

toiminnot ja saatavuus voivat vaihdella maakohtaisesti. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/learn/suresupply.
saatavuus vaihtelee alueittain. HP-tulostuskasetteja voidaan palauttaa ja kierrättää tällä hetkellä yli 50 maassa ja alueella ympäri maailmaa HP Planet Partners -ohjelman
kautta. Pyydä lisätietoja tai palautuskuoria ja isojen palautusmäärien keräyslaatikoita osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
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HP 654 LaserJet -tulostustarvikkeet

Yhteensopivuuslausunto
HP LaserJet Enterprise M651 series

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

CF330X

UPC-tunnus

Mitat (korkeus x leveys xPaino
syvyys)

Riittoisuus keskimäärin

HP 654X,alkuperäinen riittoisa musta LaserJet-värikasetti 886112501174

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

20 500 sivua

CF331A

HP 654A, alkuperäinen syaani LaserJet-värikasetti

886112501181

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

15 000 sivua

CF332A

HP 654A, alkuperäinen keltainen LaserJet-värikasetti

886112501198

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

15 000 sivua

CF333A

HP 654A, alkuperäinen magenta LaserJet-värikasetti

886112501204

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

15 000 sivua

Kasetin keskimääräinen riittoisuus perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan.
Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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