Údajový list

Tlačový spotrebný materiál HP 508 LaserJet
(CF360A, CF360X, CF361A, CF361X, CF362A, CF362X, CF363A, CF363X)

Ideálne na vytváranie viac farebných a čiernobielych výtlačkov profesionálnej kvality, ktoré
potrebujete – rýchlosťou, pre ktorú bola vaša tlačiareň navrhnutá.
Originálne tonerové kazety HP LaserJet s funkciou JetIntelligence: poskytnite svojmu podniku viac
strán profesionálnej kvality , špičkový tlačový výkon a zvýšenú ochranu prostredníctvom technológie
na zabezpečenie proti falošným produktom – tomu sa konkurencia jednoducho nevyrovná.
1

Získajte viac strán a väčšiu hodnotu než kedykoľvek predtým.

1

Tlačte viac strán než kedykoľvek predtým.1 Znížte náklady s použitím voliteľných riešení s vysokou výťažnosťou a technológiou maximalizátora strany.
Získajte nepretržitý prehľad o stave tonera vďaka spoľahlivejším mierkam2 a dosiahnite maximálny možný počet výtlačkov z kaziet.

Tlačte vysokou rýchlosťou – bez obetovania kvality.

Vytvorte ešte viac špičkových dokumentov, aké očakávate od značky HP. Toner ColorSphere 3 s nízkym bodom tavenia je špeciálne navrhnutý pre rýchly
výkon vašej tlačiarne a umožňuje dosiahnuť kvalitu a profesionálny vzhľad, na ktoré sa spoliehate.

Chráňte svoj podnik pred podvodmi.

Exkluzívna technológia na zabezpečenie proti falošným produktom, ktorá je zabudovaná do každej originálnej tonerovej kazety HP s funkciou
JetIntelligence, vás chráni pred potenciálnymi falošnými kazetami overením kazety pri jej inštalácii.

Chráňte svoju investíciu a využite ju na maximum.

Len originálne tonerové kazety HP LaserJet s funkciou JetIntelligence sú navrhnuté presne pre vašu tlačiareň alebo multifunkčnú tlačiareň HP LaserJet.
Venujte menej času riešeniu problémov so zariadením a viac času úlohám, ktoré sú pre váš podnik najdôležitejšie.

1Tvrdenie

o väčšom počte strán na základe výťažností kaziet s maximálnou kapacitou pre predchádzajúce produkty, čierne, azúrové, purpurové a žlté originálne tonerové kazety HP 507A LaserJet a čierne originálne
tonerové kazety s vysokou výťažnosťou HP 507X LaserJet v porovnaní so stranovou výťažnosťou čiernych originálnych tonerových kaziet HP 508A LaserJet a čiernych, azúrových, žltých a purpurových originálnych
tonerových kaziet s vysokou výťažnosťou HP 508X LaserJet. Toto tvrdenie sa nevzťahuje na azúrové, purpurové a žlté originálne tonerové kazety HP 508A LaserJet. Ďalšie informácie nájdete na stránke
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2V porovnaní s mierkami kaziet pre predchádzajúce produkty.
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Vyhlásenie o kompatibilite
rad farebných tlačiarní HP LaserJet M552/M553

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

CF360A

Čierna originálna tonerová kazeta HP 508A LaserJet 6000 strán

Priemerná výdatnosť kazety *

395 x 147 x 161 mm

1,18 kg

888793237564

CF360X

Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou
výťažnosťou HP 508X LaserJet

12 500 strán

395 x 147 x 161 mm

1,27 kg

888793237601

CF361A

Azúrová originálna tonerová kazeta HP 508A
LaserJet

5000 strán

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237571

CF361X

Azúrová originálna tonerová kazeta s vysokou
výťažnosťou HP 508X LaserJet

9 500 strán

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237618

CF362A

Žltá originálna tonerová kazeta HP 508A LaserJet

5000 strán

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237588

CF362X

Žltá originálna tonerová kazeta s vysokou
výťažnosťou HP 508X LaserJet

9 500 strán

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237625

CF363A

Purpurová originálna tonerová kazeta HP 508A
LaserJet

5000 strán

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237595

CF363X

Purpurová originálna tonerová kazeta s vysokou
výťažnosťou HP 508X LaserJet

9 500 strán

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237632

*Približná priemerná výťažnosť čiernej na základe normy ISO/IEC 19798. Približná priemerná výťažnosť kombinovanej azúrovej, žltej a purpurovej na základe normy ISO/IEC 19798.
Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento výrobok HP sa poskytuje záruka, že neobsahuje chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom
dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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