Tiedot

HP 657 LaserJet -tulostustarvikkeet
(CF470X, CF471X, CF473X, CF472X)

Sopii erinomaisesti 10–30 hengen työryhmille, joissa tulostetaan 2 000 – 17 000 sivua
kuukaudessa ja jotka vaativat nopeutta, energiatehokkuutta ja parhaan mahdollisen
tietoturvan.
JetIntelligence-tekniikalla varustetut alkuperäiset HP-kasetit tuottavat suurilla nopeuksilla enemmän
sivuja kuin koskaan , ja edulliset riittoisat kasettivaihtoehdot sekä innovatiivinen
väärennöstenestotekniikka takaavat tasaisen HP-laadun, jota odotat.
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Aiempaa enemmän sivuja ja lisäarvoa

2

1

Varmistu, että saat kasetistasi täyden hyödyn.1 JetIntelligence-tekniikalla varustetut alkuperäiset HP-kasetit tuottavat enemmän sivuja kuin koskaan
aikaisemmin. Voit luottaa väriaineen määrän älykkääseen seurantaan sekä edullisiin, riittoisiin kasettivaihtoehtoihin.2,3
Hyödy enemmän sijoituksestasi. Sivujen maksimointitekniikka tarjoaa enemmän sivuja kasettia kohti kuin koskaan aikaisemmin.1

Tulosta nopeasti laadusta tinkimättä

Tuota tasalaatuisia, ammattimaisia asiakirjoja nopeudella, johon HP-tulostimesi tai -monitoimilaitteesi on tarkoitettu.
Suorituskykyisellä väriaineella saat ammattimaista laatua suurillakin nopeuksilla.

Suojaa väärennöksiltä

Suojaa yritystäsi väärennetyiltä värikaseteilta HP:n ainutlaatuisen väärennöstenestotekniikan avulla. Tämä innovatiivinen tekniikka auttaa yritystä
hallitsemaan kulujaan ja tuottamaan tasaista laatua kaikilla laitteillaan.
Innovatiivinen väärennöstenestotekniikka varmistaa, että saat aitoa HP-laatua, josta olet maksanut.

Suojaa sijoituksesi

Saat enemmän sivuja HP-tulostimestasi tai -monitoimilaitteestasi JetIntelligence-tekniikalla varustettujen alkuperäisten HP-kasettien avulla.1
Erikoisvalmistetulla tarkalla mustalla väriaineella saat tasaista laatua suurilla nopeuksilla.

Perustuu ISO/IEC 19752 -standardin mukaisiin alkuperäisten HP 652A LaserJet -kasettien riittoisuuteen verrattuna alkuperäisiin riittoisiin mustiin HP 656/657X LaserJet -kasetteihin. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Alkuperäiset riittoisat mustat HP 656X/657X LaserJet -kasetit eivät sisälly toimitukseen; hankittava erikseen. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Verrattuna edeltävien tuotteiden kasettimittauksiin.
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Yhteensopivuuslausunto
HP Color LaserJet Enterprise MFP M681 -sarjan laitteet, HP Color LaserJet Enterprise MFP M682 -sarjan laitteet

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

Paino

UPC-tunnus

CF470X

HP 657X alkuperäinen riittoisa musta LaserJet
-värikasetti

28 000 sivua

378 × 163 × 192 mm

1,62 kg

889894325495

CF471X

HP 657X alkuperäinen riittoisa syaani LaserJet
-värikasetti

23 000 sivua

378 × 163 × 192 mm

1,62 kg

889894325501

CF473X

HP 657X alkuperäinen riittoisa magenta LaserJet
-värikasetti

23 000 sivua

378 × 163 × 192 mm

1,62 kg

889894325525

CF472X

HP 657X alkuperäinen riittoisa keltainen LaserJet
-värikasetti

23 000 sivua

378 × 163 × 192 mm

1,62 kg

889894325518

*Likimääräinen yhdistelmäkasetin (syaani, magenta ja keltainen) keskiarvoriittoisuus ISO/IEC 19798 -standardin perusteella. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan
sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
HP:n Premium Protection -takuu. Tälle HP-tuotteelle annetaan materiaali- ja valmistusviat kattava takuu.
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