Oplossing

HP introduceert originele HP
tonercartridges met JetIntelligence
Meer pagina's, betere performance en een strakkere beveiliging – exclusief
van HP. 1
Geef uw bedrijf méér professionele pagina's 2, topprestaties en
antifraudetechnologie 3 voor extra bescherming – concurrenten kunnen hier
niet aan tippen. Alleen originele HP tonercartridges bevatten JetIntelligence.1

Print voordeliger meer
pagina's dan ooit tevoren2

Authenticatie van cartridges
geeft zekerheid

Originele HP tonercartridges met
JetIntelligence produceren meer pagina's van
professionele kwaliteit dan ooit.2 Verlaag de
kosten met high-capacity opties en
paginamaximalisatietechnologie.
Printmeettechnologie geeft u steeds een
accuraat beeld van de tonerniveaus, zodat u
uit elke cartridge het maximale aantal prints
haalt.

De exclusieve anti-fraudetechnologie van
HP3, die in elke originele HP tonercartridge
met JetIntelligence is ingebouwd, beschermt
u tegen vervalste cartridges. Het verifieert de
cartridge als deze wordt geïnstalleerd en
geeft een melding wanneer een gebruikte of
een vervalste cartridge wordt geplaatst. Het
ondersteunt de policy's voor uw printerpark
waarmee u de kosten in de hand kunt houden
en een hoge kwaliteit kunt waarborgen.

Print op topsnelheid zonder
concessies te doen aan de
kwaliteit
HP ColorSphere 3 toner (voor kleuren HP
LaserJets) en zwarte precisietoner (voor
monochrome HP LaserJets) hebben een
laag smeltpunt en zijn daardoor speciaal
afgestemd op de snelle prestaties van uw
printer. Deze toners, die ontworpen zijn voor
snellere, kleinere printers die minder stroom
gebruiken bij het printen van pagina's,
produceren nog meer documenten in de
hoge kwaliteit die u van HP verwacht op de
hoogst mogelijke snelheid van uw printer.

Bescherm uw investering
Alleen originele HP LaserJet tonercartridges
met JetIntelligence zijn speciaal voor uw HP
LaserJet printer of MFP vervaardigd. Daardoor
verliest u minder tijd aan het oplossen van
problemen met apparaten en heeft u meer
tijd voor wat echt belangrijk is in uw bedrijf.
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Betere performance

Meer pagina’s
Originele HP tonercartridges met JetIntelligence zijn
opnieuw ontworpen om een hogere ISO-opbrengst en
een meer betrouwbare indicatie van het tonerniveau te
geven.

Paginamaximalisatietechnologie

Strakkere beveiliging

De nieuwe tonersamenstelling produceert meer
pagina's2 met een kleinere, snellere printer die minder
stroom verbruikt om een pagina te printen. 4

Verbeterde, veilige communicatie tussen originele HP
cartridges en printers zorgt ervoor dat u de kwaliteit krijgt
waarvoor u betaald heeft en potentiële problemen
voorkomt.

• Meer pagina's per cartridge

• Kern met laag smeltpunt =

• Helpt u originele HP cartridges

dan eerdere generaties HP
tonercartridges2
• Kleinere, robuustere
onderdelen 5
• Minder slijtage van de
cartridge5

hogere printsnelheid en echte HP
kwaliteit
• Harde buitenzijde = duurzame
toner voor een hogere opbrengst

van gebruikte of vervalste
cartridges te onderscheiden3
• Ondersteunt policy's die u instelt
voor uw printerpark

ColorSphere 3
toner

• Betrouwbare tonermeting 6

• Sferische vorm = meer pagina's,

zorgt ervoor dat u het
maximale aantal prints uit
elke cartridge haalt

Printmeettechnologie

Zwarte
precisietoner

HP Color LaserJet printers
HP ColorSphere 3 toner

Antifraudetechnologie3

scherpe tekst,
diep zwart en duidelijke
afbeeldingen
• Lager stroomverbruik hogere
printsnelheden

• Eén stap minder: tonerverzegeling
wordt automatisch verwijderd

• U kunt direct beginnen met printen
Automatische
verwijdering
van zegel

Color LJ Ent M552/M553
Color LJ Ent MFP M577

Color LJ Pro M452
Color LJ Pro MFP M377
Color LJ Pro MFP M477

Color LJ Pro M252
Color LJ Pro MFP M277

Color LJ Ent M652
Color LJ Ent MFP M681

Cartridgenummer

Cartridgenummer

Cartridgenummer

Cartridgenummer

ISO-opbrengst 7
(pagina's)

ISO-opbrengst7
(pagina's)

ISO-opbrengst7
(pagina's)

ISO-opbrengst7
(pagina's)

Cartridge-selectienummer

508A/X

Zwart

Standaard
High-capacity

CF360A
CF360X

6.000
12.500

CF410A
CF410X

2.300
6.500

CF400A
CF400X

1.500
2.800

CF450A(S/F)
CF460X(S)
CF470X (F)

12.500
27.000
28.000

Cyaan

Standaard
High-capacity

CF361A
CF361X

5.000
9.500

CF411A
CF411X

2.300
5.000

CF401A
CF401X

1.400
2.300

CF451A(S/F)
CF461X(S)
CF471X(F)

10.500
22.000
23.000

Geel

Standaard
High-capacity

CF362A
CF362X

5.000
9.500

CF412A
CF412X

2.300
5.000

CF402A
CF402X

1.400
2.300

CF452A(S/F)
CF462X(S)
CF472X(F)

10.500
22.000
23.000

Magenta

Standaard
High-capacity

CF363A
CF363X

5.000
9.500

CF413A
CF413X

2.300
5.000

CF403A
CF403X

1.400
2.300

CF453A(S/F)
CF463X(S)
CF473X(F)

10.500
22.000
23.000

HP monochrome
LaserJet printers

LJ Pro M501
LJ Ent M506
LJ Ent MFP M527

HP zwarte
precisietoner

Cartridgenummer

Cartridgeselectienummer

87 A/X

Standaard
High-capacity
Ultra-capacity

ISOopbrengst7
(pagina's)

CF287A
CF287X

410A/X

LJ Pro M402
LJ Pro MFP M426
Cartridgenummer

LJ Pro M203
LJ Pro MFP M227

ISOopbrengst7
(pagina's)

26 A/X
9.000
18.000

CF226A
CF226X

201A/X

Cartridgenummer

ISOopbrengst7
(pagina's)

30A/X
CF230A
CF230X

CF230A
CF230X

LJ Pro M104
LJ Pro M132
Cartridgenummer

LJ Ent M102
LJ Pro MFP M130
ISOopbrengst7 Cartridg(pagina's) enummer

18A
1.600
3.500

CF218A

655A, 656X (S)/ 657X (F)

17A
1.400

CF217A

LJ Ultra MFP M230

ISOopbrengst7 Cartridg(pagina's) enummer

ISOopbrengst7 Cartrid(pagina's) genummer

31A
1.600

CF232A

LJ Ent
M607/M608/M609
LJ Pro MFP
M631/M632/M633
ISOopbrengst7
(pag.)

37A/X/Y
(M607=alleen A)
5.000

CF287A
CF287X
CF237Y

11.000
25.000
41.000

Meer informatie
hp.com/go/toner

1

JetIntelligence-technologie is een bundel printkenmerken: paginamaximalisatietechnologie, printmeettechnologie, ColorSphere 3 toner of zwarte precisietoner, antifraudetechnologie en automatische verwijdering van
de verzegeling. JetIntelligence is exclusief beschikbaar in originele HP tonercartridges sinds 5 november 2015.
2
Gebaseerd op de cartridgeopbrengstberekening volgens ISO/IEC 19752 en 19798 voor de volgende originele HP LaserJet tonercartridges: 131A in vergelijking met 201X, 507A in vergelijking met 508X, 55X in vergelijking met
87X, 80X in vergelijking met 26X, 305A/X in vergelijking met 410X. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
De HP LaserJet Pro M100 serie ondersteunt geen antidiefstaltechnologie of exclusieve technologie van HP.
4
In vergelijking met de vorige generatie HP LaserJet printers.
5
In vergelijking met de vorige generatie HP LaserJeSt tonercartridges.
6
In vergelijking met de tonerniveaumeting van eerdere producten.
7
Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie over de ISO-opbrengst op
hp.com/go/learnaboutsupplies.

Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated

Delen met collega's
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