Dataark

HP 508 LaserJet-utskriftsrekvisita

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

Ideell for å produsere flere av de profesjonelle kvalitetsutskriftene du trenger i farge og
svart-hvitt – Ved den hastigheten skriveren ble bygd for.
HP originale LaserJet-tonerkassetter med JetIntelligence: gi din forretning flere sider i profesjonell
kvalitet , topp utskriftytelse og ekstra beskyttelse med teknologi som forhindrer svindel – Noe som
konkurrentene rett og slett ikke kan matche.
1

Få flere sider og mer for pengene.

1

Skriv ut flere sider enn noen gang tidligere.1 bidra til å redusere kostnadene med produkter som gir deg høy produksjon og sidemaksimering. Konsistent
forutsi tonernivåer med mer pålitelige målere2 for å sikre at du får flest mulig utskrifter fra kassettene.

Skriv ut ved høye hastigheter, uten å ofre kvalitet.

Produser enda flere førsteklasses dokumenter som du forventer fra HP. ColorSphere 3-toner er spesielt konstruert for å matche skriverens
høyhastighetsytelse takket være det lave smeltepunktet som oppnår kvaliteten du trenger for et profesjonelt utseende.

Beskytt din forretning mot svindel.

Innebygd i hver HP originale LaserJet-tonerkassett med JetIntelligence kommer HPs eksklusive teknologi som forhindrer svindel og beskytter deg mot
potensielle forfalskede tonerkassetter ved å autentisere kassetten når den installeres.

Beskytt og få størst mulig avkastning på investeringen.

Bare HP originale LaserJet-tonerkassetter med JetIntelligence er nøyaktig tilpasset HP LaserJet-skriveren eller MFP. Bruk mindre tid på å løse
enhetsproblemer og mer tid på det som betyr mest for din forretning.

1Påstand

om flere sider er basert på maksimal kapasitet til forgjengerprodukter, HP 507A svart, cyan, magenta og gul originale LaserJet-tonerkassetter og HP 507X høykapasitet svart originale LaserJet-tonerkassetter,
sammenlignet med kapasitet til HP 508A originale svart LaserJet-tonerkassetter og HP 508X høykapasitet originale svart, cyan, gul og magenta LaserJet-tonerkassetter. Påstanden gjelder ikke for HP 508A originale
cyan, magenta og gul LaserJet-tonerkassetter.
Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon.
2Sammenlignet med tonerkassettmålinger for tidligere produkter.
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Kompatibilitetserklæring
HP Color LaserJet M552/M553 skriverserier

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

CF360A

HP 508A svart original LaserJet-tonerkassett

6 000 sider

395 x 147 x 161 mm

1,18 kg

888793237564

CF360X

HP 508X høykapasitet svart original
LaserJet-tonerkassett

12 500 sider

395 x 147 x 161 mm

1,27 kg

888793237601

CF361A

HP 508A cyan original LaserJet-tonerkassett

5 000 sider

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237571

CF361X

HP 508X høykapasitet cyan
LaserJet-originaltonerkassett

9500 sider

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237618

CF362A

HP 508A gul original LaserJet-tonerkassett

5 000 sider

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237588

CF362X

HP 508X høykapasitet gul
LaserJet-originaltonerkassett

9500 sider

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237625

CF363A

HP 508A magenta original LaserJet-tonerkassett

5 000 sider

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237595

CF363X

HP 508X høykapasitet magenta
LaserJet-originaltonerkassett

9500 sider

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237632

*Omtrentlig gjennomsnittlig kapasitet for svart basert på ISO/IEC 19798. Omtrentlig gjennomsnittlig kapasitet for cyan, gul og magenta basert på ISO/IEC 19798. Faktisk kapasitet varierer
stort avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
HPs Premium-beskyttelsesgaranti. Dette HP-produktet garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i
dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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