HP 654 LaserJet printing supplies
(CF330X, CF331A, CF332A, CF333A)

HP 654 LaserJet printing supplies produceren opvallende zakelijke documenten
met glanzende fotokleuren. HP ColorSphere-technologie produceert consistent
professionele kleurendocumenten. En met betrouwbare originele HP
tonercartridges verspilt u geen tijd of supplies.
Ideaal voor werkgroepen in een beheerde printomgeving en voor kleine en middelgrote
bedrijven die zelf hun marketingmateriaal produceren.

Opvallende documenten en marketingmateriaal printen

Gebruik originele HP tonercartridges met HP ColorSphere technologie om opvallende zakelijke documenten en
marketingmaterialen te creëren. Behaal consistente resultaten van printshopkwaliteit op tal van papiersoorten voor professioneel
kantoorgebruik.

Productief werken met betrouwbare cartridges

Betrouwbare printing supplies waarborgen een hoge productiviteit. HP LaserJet tonercartridges werken consistent en zonder
onderbreking. Omdat de cartridges uitzonderlijke betrouwbaar zijn, verspilt u geen supplies en zijn er geen dure vertragingen.

Beheer uw printactiviteiten met tijdbesparende oplossingen

Met de ingebouwde intelligentie in originele HP tonercartridges kunt u het verbruik bijhouden en cartridges nabestellen. De
verzegeling wordt automatisch verwijderd, dus cartridges zijn snel geïnstalleerd. Koop gemakkelijk supplies HP SureSupply1.

Verminder uw impact op het milieu

Gebruik originele HP tonercartridges om energie en grondstoffen te besparen. Gemakkelijk recyclen – cartridges die via HP Planet
Partners worden geretourneerd, worden verantwoord gerecycled2.

1Programmakenmerken

en leverbaarheid variëren per land. Meer informatie is beschikbaar op http://www.hp.com/learn/suresupply.
programma is niet in alle landen beschikbaar. HP's cartridge retour- en recyclingprogramma is momenteel in meer dan 50 landen en regio's overal ter wereld beschikbaar via het HP
Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie of om retourenveloppen en verzameldozen te bestellen op http://www.hp.com/recycle.
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HP 654 LaserJet printing supplies

Verklaring over compatibiliteit
HP LaserJet Enterprise M651 serie

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

UPC-code

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

Gem. cartridgeopbrengst

CF330X

HP 654X originele high-capacity zwarte LaserJet
tonercartridge

886112501174

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

20.500 pagina's

CF331A

HP 654A originele cyaan LaserJet tonercartridge

886112501181

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

15.000 pagina's

CF332A

HP 654A originele gele LaserJet tonercartridge

886112501198

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

15.000 pagina's

CF333A

HP 654A originele magenta LaserJet tonercartridge

886112501204

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

15.000 pagina's

Gemiddelde opbrengst volgens ISO/IEC 19798 bij continu afdrukken. De werkelijke opbrengst kan variëren, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer
informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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