Datasheet

HP 508 LaserJet printersupplies

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

Ideaal om meer professionele afdrukken in kleur en zwart-wit te maken met de hoogst
mogelijke printersnelheid.
HP originele LaserJet tonercartridges met JetIntelligence: meer professionele pagina's voor uw
bedrijf , topprestaties en anti-namaaktechnologie voor extra bescherming – concurrenten kunnen
hier niet aan tippen.
1

Produceer voordeliger meer pagina's dan ooit.

1

Print meer pagina's dan ooit tevoren.1 Reduceer de kosten met high-capacity opties en paginamaximalisatietechnologie. Zeer betrouwbare indicatoren2
houden het tonerniveau bij, zodat u het maximale aantal afdrukken uit uw cartridges haalt.

Print met hoge snelheden zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Produceer nog meer documenten in de hoge kwaliteit die u van HP verwacht. ColorSphere 3 toner is speciaal afgestemd op de snelle prestaties van uw
printer, heeft een laag smeltpunt en zorgt voor een professionele uitstraling.

Bescherm uw bedrijf tegen namaakproducten.

HP's exclusieve anti-namaaktechnologie, die in elke HP originele LaserJet tonercartridge met JetIntelligence is ingebouwd, beschermt u tegen het risico
van namaakcartridges doordat de cartridge na installatie geverifieerd wordt.

Bescherm uw investering en benut deze optimaal.

Alleen HP originele LaserJet tonercartridges met JetIntelligence zijn speciaal voor uw HP LaserJet printer of MFP ontworpen. Besteed minder tijd aan het
oplossen van problemen met apparaten en meer tijd aan wat belangrijk is voor uw bedrijf.

1De

claim van meer pagina's is gebaseerd op een vergelijking van de maximum cartridgeopbrengst van de voorgaande producten, HP 507A originele zwarte, cyaan, magenta en gele LaserJet tonercartridges en HP 507X
originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridges, met de paginaopbrengst van HP 508A originele zwarte LaserJet tonercartridges en HP 508X originele high-capacity zwarte, cyaan, gele en magenta LaserJet
tonercartridges. Deze claim geldt niet voor de HP 508A originele cyaan, magenta en gele LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2In vergelijking met cartridgeniveau-indicatoren van eerdere producten.
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Verklaring over compatibiliteit
HP Color LaserJet M552/M553 printerserie

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

CF360A

HP 508A originele zwarte LaserJet tonercartridge

6000 pagina's

395 x 147 x 161 mm

1,18 kg

888793237564

CF360X

HP 508X originele high-capacity zwarte LaserJet
tonercartridge

12.500 pagina's

395 x 147 x 161 mm

1,27 kg

888793237601

CF361A

HP 508A originele cyaan LaserJet tonercartridge

5000 pagina's

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237571

CF361X

HP 508X originele high-capacity cyaan LaserJet
tonercartridge

9.500 pagina's

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237618

CF362A

HP 508A originele gele LaserJet tonercartridge

5000 pagina's

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237588

CF362X

HP 508X originele high-capacity gele LaserJet
tonercartridge

9.500 pagina's

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237625

CF363A

HP 508A originele magenta LaserJet tonercartridge 5000 pagina's

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237595

CF363X

HP 508X originele high-capacity magenta LaserJet
tonercartridge

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237632

9.500 pagina's

*Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 19798. Geschatte gemiddelde gezamenlijke opbrengst in cyaan, magenta en geel gebaseerd op ISO/IEC 19798. De werkelijke
opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
HP's Premium Protection garantie. Dit HP product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten.
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