Datablad

HP 508 LaserJet-printerforbrugsvarer

(CF360A, CF360X, CF361A, CF361X, CF362A, CF362X, CF363A, CF363X)

Ideelt til at producere flere af de farve- og sort-hvid-udskrifter i professionel kvalitet, som du
har brug for – ved de hastigheder, din printer er bygget til.
Originale HP LaserJet-tonerpatroner med JetIntelligence: Giv virksomheden flere sider i professionel
kvalitet , høj udskriftsydelse og ekstra ro i sindet vha. teknologi til forhindring af bedrageri – noget
som konkurrenterne ganske enkelt ikke kan leve op til.
1

Få flere sider, og få mere for pengene end nogensinde før.

1

Udskriv flere sider end nogensinde før.1 Du kan hjælpe med at reducere omkostningerne vha. funktioner til høj kapacitet og teknologi til maksimering af
antal sider. Tonerniveauerne kan konsekvent forudsiges ved hjælp af mere pålidelige målinger2, så det sikres, at du får så mange udskrifter som muligt fra
dine patroner.

Udskriv ved høje hastigheder – uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Fremstil endnu flere af de kvalitetsdokumenter, du forventer fra HP. ColorSphere 3-toneren er designet specielt, så den passer til din printers høje
hastighed, hvilket opnås vha. dens lave smeltepunkt, så du kan opnå den kvalitet, du skal bruge for at give et professionelt indtryk.

Beskyt din virksomhed mod bedrageri.

Med HP's eksklusive teknologi til forhindring af bedrageri, som er indbygget i hver eneste originale HP LaserJet-tonerpatron med JetIntelligence, beskyttes
du mod potentielle uægte patroner, idet patronen kontrolleres, når den installeres.

Pas godt på – og få mest muligt ud af – din investering.

Kun de originale HP LaserJet-tonerpatroner med JetIntelligence er designet specielt til din HP LaserJet-printer eller dit HP LaserJet-multifunktionsprodukt.
Brug mindre tid på fejlfinding i forbindelse med enhedsproblemer og mere tid på det, som er vigtigst for din virksomhed.

1Påstanden

om flere sider er baseret på de maksimale patronkapaciteter for tidligere produkter, originale HP 507A LaserJet-tonerpatroner i sort, cyan, magenta og gul og originale HP 507X LaserJet-tonerpatroner med
høj kapacitet i sort, sammenlignet med antal sider for originale HP 508A LaserJet-tonerpatroner i sort og originale HP 508X LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet i sort, cyan, gul og magenta. Denne påstand gælder
ikke for originale HP 508A LaserJet-tonerpatroner i cyan, magenta og gul. Du kan få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2Sammenlignet med patronmålinger for tidligere produkter.
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Kompatibilitetserklæring
HP Color LaserJet M552/M553-printerserien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet * Mål (l x b x d)

Vægt

UPC-kode

CF360A

Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, sort

6.000 sider

395 x 147 x 161 mm

1,18 kg

888793237564

CF360X

Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj
kapacitet, sort

12.500 sider

395 x 147 x 161 mm

1,27 kg

888793237601

CF361A

Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, cyan

5.000 sider

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237571

CF361X

Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj
kapacitet, cyan

9.500 sider

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237618

CF362A

Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, gul

5.000 sider

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237588

CF362X

Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj
kapacitet, gul

9.500 sider

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237625

CF363A

Original HP 508A LaserJet-tonerpatron, magenta

5.000 sider

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237595

CF363X

Original HP 508X LaserJet-tonerpatron med høj
kapacitet, magenta

9.500 sider

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237632

*Anslået antal sider i gennemsnit med sort er baseret på ISO/IEC 19798. Anslået antal sider i gennemsnit med en farvesammensætning af cyan, gul og magenta er baseret på ISO/IEC
19798. Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Der findes flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP's Premium Protection-garanti. Dette HP-produkt garanteres at være uden fejl og fabrikationsmæssige mangler.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste
garantier for HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må
tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.
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