Dane techniczne

Materiały eksploatacyjne HP 508 LaserJet
(CF360A, CF360X, CF361A, CF361X, CF362A, CF362X, CF363A, CF363X)

Idealne rozwiązanie do drukowania większej liczby profesjonalnej jakości dokumentów w
kolorze i w czerni – z prędkością, do jakiej została stworzona Twoja drukarka.
Oryginalne wkłady laserowe HP LaserJet z rozwiązaniem JetIntelligence: umożliwiają drukowanie
większej liczby stron w wysokiej jakości , zapewniają maksymalną wydajność drukowania i
dodatkową ochronę przed oszustwami – coś, z czym konkurencja nie może się równać.
1

Więcej wydrukowanych stron i lepszy stosunek jakości do ceny niż kiedykolwiek wcześniej.

1

Drukuj więcej stron niż kiedykolwiek wcześniej.1 Pomóż obniżyć koszty, korzystając z wkładów o dużej pojemności i technologii maksymalizacji liczby stron.
Bardziej niezawodne wskaźniki poziomu pozwalają dokładniej przewidywać poziomy tonera,2 aby zagwarantować maksymalne wykorzystanie wkładów.

Szybkie drukowanie z zachowaniem wysokiej jakości.

Twórz jeszcze więcej dokumentów najwyższej jakości, jakiej oczekujesz od HP. Toner ColorSphere 3 został opracowany specjalnie na potrzeby szybkiego
drukowania i odznacza się niską temperaturą topnienia, zapewniając niezawodną jakość i profesjonalny wygląd wydruków.

Chroń swoją firmę przed oszustwami.

Wbudowana w każdy oryginalny wkład laserowy HP LaserJet z rozwiązaniem JetIntelligence unikatowa technologia HP dotycząca ochrony przed
oszustwami zabezpiecza przed korzystaniem z potencjalnie nieoryginalnych wkładów, uwierzytelniając wkład podczas instalacji.

Ochrona – i maksymalne wykorzystanie – Twojej inwestycji.

Tylko oryginalne wkłady laserowe HP LaserJet z rozwiązaniem JetIntelligence powstały specjalnie z myślą o Twojej drukarce lub urządzeniu
wielofunkcyjnym HP LaserJet. Spędzaj mniej czasu na rozwiązywaniu problemów dotyczących urządzeń, a więcej na tym, co naprawdę ważne dla Twojej
firmy.

1Twierdzenia

dotyczące większej liczby drukowanych stron oparto na wydajności wkładów o największej pojemności do starszych produktów, oryginalnych czarnych, błękitnych, purpurowych i żółtych wkładów
laserowych HP 507A LaserJet oraz oryginalnych czarnych wkładów laserowych HP 507X LaserJet o dużej pojemności, w porównaniu z wydajnością oryginalnych czarnych wkładów laserowych HP 508A LaserJet i
oryginalnych czarnych, błękitnych, purpurowych i żółtych wkładów laserowych HP 508X LaserJet o dużej pojemności. Twierdzenie nie dotyczy oryginalnych błękitnych, purpurowych i żółtych wkładów laserowych HP
508A LaserJet. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
2W porównaniu ze wskaźnikami poziomu we wkładach do starszych produktów.
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Informacje o zgodności
Drukarki HP Color LaserJet seria M552/M553

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CF360A

HP 508A oryginalny wkład laserowy, czarny

6000 stron

395 x 147 x 161 mm

1,18 kg

888793237564

CF360X

HP 508X oryginalny wkład laserowy o dużej
pojemności, czarny

12 500 stron

395 x 147 x 161 mm

1,27 kg

888793237601

CF361A

HP 508A oryginalny wkład laserowy, błękitny

5000 stron

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237571

CF361X

HP 508X oryginalny wkład laserowy o dużej
pojemności, błękitny

9500 stron

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237618

CF362A

HP 508A oryginalny wkład laserowy, żółty

5000 stron

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237588

CF362X

HP 508X oryginalny wkład laserowy o dużej
pojemności, żółty

9500 stron

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237625

CF363A

HP 508A oryginalny wkład laserowy, purpurowy

5000 stron

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237595

CF363X

HP 508X oryginalny wkład laserowy o dużej
pojemności, purpurowy

9500 stron

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237632

*Przybliżona średnia wydajność wkładu czarnego według normy ISO/IEC 19798. Przybliżona średnia wydajność wkładu błękitnego, żółtego, purpurowego według normy ISO/IEC 19798.
Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie
hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Gwarancja HP Premium Protection. HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych
dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa
gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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