Φύλλο δεδομένων

Αναλώσιμα εκτύπωσης LaserJet HP 508
(CF360A, CF360X, CF361A, CF361X, CF362A, CF362X, CF363A, CF363X)

Ιδανικό για την εκτύπωση περισσότερων έγχρωμων και ασπρόμαυρων εγγράφων
επαγγελματικής ποιότητας – στις ταχύτητες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί ο εκτυπωτής σας.
Αυθεντικά δοχεία γραφίτη LaserJet HP με JetIntelligence: δώστε στην επιχείρησή σας περισσότερες
σελίδες επαγγελματικής ποιότητας , κορυφαία απόδοση εκτύπωσης και πρόσθετη προστασία κατά
της απάτης – κάτι που ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να φτάσει.
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Περισσότερες σελίδες και περισσότερη αξία από ποτέ.

1

Εκτυπώστε περισσότερες σελίδες από κάθε άλλη φορά.1 Μειώστε το κόστος με τα δοχεία υψηλής απόδοσης και την τεχνολογία που αποδίδει
περισσότερες σελίδες. Προβλέψτε τα επίπεδα του γραφίτη με πιο αξιόπιστους μετρητές2, που εξασφαλίζουν ότι εκτυπώνετε τις περισσότερες δυνατές
εκτυπώσεις.

Εκτυπώστε γρήγορα – χωρίς θυσίες στην ποιότητα.

Δημιουργήστε ακόμα περισσότερα έγγραφα υψηλής ποιότητας που περιμένετε από την HP. Ο γραφίτης ColorSphere 3 έχει σχεδιαστεί ειδικά για να
ταιριάζει με την απόδοση υψηλής ταχύτητας του εκτυπωτή σας, χάρη στο σημείο χαμηλής τήξης που επιτυγχάνει την ποιότητα που αναζητάτε για
επαγγελματικά αποτελέσματα.

Προστατεύστε την επιχείρησή σας από την απάτη.

Ενσωματωμένη σε κάθε αυθεντικό δοχείο γραφίτη LaserJet HP με JetIntelligence, η αποκλειστική τεχνολογία της HP κατά της απάτης σάς προστατεύει
από τα πλαστά δοχεία, ελέγχοντας την ταυτότητα του δοχείου κατά την εγκατάστασή του.

Προστατεύστε – και αξιοποιήστε στο έπακρο – την επένδυσή σας.

Μόνο τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη LaserJet HP με JetIntelligence είναι κατασκευασμένα ειδικά για τον εκτυπωτή ή το MFP σας LaserJet HP. Αφιερώστε
λιγότερο χρόνο στην αντιμετώπιση προβλημάτων και περισσότερο χρόνο στα σημαντικά θέματα της επιχείρησής σας.
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αναφερόμενες τιμές περισσότερων σελίδων βασίζονται στις αποδόσεις των δοχείων μέγιστης χωρητικότητας των προηγούμενων προϊόντων, των αυθεντικών δοχείων μαύρου, κυανού, ματζέντα και κίτρινου
γραφίτη LaserJet HP 507Α και των αυθεντικών δοχείων μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 507X, σε σύγκριση με την απόδοση σελίδων των αυθεντικών δοχείων μαύρου γραφίτη LaserJet 508A και των
αυθεντικών δοχείων μαύρου, κυανού, ματζέντα και κίτρινου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 508X. Οι αναφερόμενες τιμές δεν ισχύουν για τα αυθεντικά δοχεία κυανού, ματζέντα και κίτρινου γραφίτη LaserJet
HP 508A. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2Συγκριτικά με τους μετρητές των δοχείων των προηγούμενων προϊόντων.
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Δήλωση συμβατότητας
Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet M552/M553 series

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου μελανιού Διαστάσεις (μ x π x β)
*

Βάρος

Κώδικας UPC

CF360A

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 508A 6.000 σελίδες

CF360X

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής 12.500 σελίδες
απόδοσης ΗΡ 508Χ

395 x 147 x 161 mm

1,18 kg

888793237564

395 x 147 x 161 mm

1,27 kg

888793237601

CF361A
CF361X

Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 508A 5.000 σελίδες

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237571

Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet υψηλής 9.500 σελίδες
απόδοσης HP 508X

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237618

CF362A

Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP
508A

5.000 σελίδες

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237588

CF362X

Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet υψηλής 9.500 σελίδες
απόδοσης HP 508X

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237625

CF363A

Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP
508A

5.000 σελίδες

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237595

CF363X

Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet
υψηλής απόδοσης HP 508X

9.500 σελίδες

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237632

*Μέση απόδοση δοχείου μαύρου χρώματος, κατά προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19798. Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κυανού, κίτρινου και ματζέντα χρώματος, κατά
προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19798. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για
λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Εγγύηση
Premium εγγύηση προστασίας δοχείων HP. Αυτό το προϊόν HP παρέχει εγγύηση ότι δεν φέρει ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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