Dane techniczne

Materiały eksploatacyjne HP 657 LaserJet
(CF470X, CF471X, CF473X, CF472X)

Idealne rozwiązanie dla zespołów roboczych składających się z 10–30 osób drukujących od
2000 do 17 000 stron miesięcznie, którym zależy na prędkości, wydajności i najwyższym
poziomie zabezpieczeń.
Możesz polegać na oryginalnych wkładach z tonerem HP z technologią JetIntelligence,
zapewniających błyskawiczne drukowanie większej liczby stron niż kiedykolwiek , oraz na
ekonomicznych opcjach wysokowydajnych i na innowacyjnej technologii ochrony przed podróbkami,
zapewniającej stałą jakość wydruków HP, której oczekujesz.
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Więcej wydrukowanych stron i większa wartość niż kiedykolwiek wcześniej
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Zyskaj pewność, że Twój wkład zapewnia większą wydajność1. Oryginalne wkłady HP z tonerem z technologią JetIntelligence umożliwiają wydruk większej
liczby stron niż kiedykolwiek wcześniej. Możesz liczyć na inteligentne monitorowanie poziomu tonera oraz wysoką wydajność w przystępnej cenie2,3.
Lepsze wykorzystanie inwestycji. Technologia Page Maximiser zapewnia drukowanie większej liczby stron z jednego wkładu niż kiedykolwiek.1

Drukowanie z dużą prędkością – bez wpływu na jakość

Drukuj dokumenty o profesjonalnej, stałej jakości z dużą prędkością, do jakiej stworzono Twoją drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne HP.
Dzięki tonerowi o wysokiej wydajności możesz stale liczyć na profesjonalną jakość nawet przy dużej prędkości druku.

Chroń się przed oszustwami

Chroń swoją firmę przed podrabianymi wkładami dzięki innowacyjnej technologii HP zapewniającej ochronę przed podróbkami. Ta innowacyjna
technologia ułatwia zarządzanie kosztami firmy i utrzymanie standardów jakościowych floty drukarek.
Pomóż zapewnić jakość wydruków HP z innowacyjną technologią ochrony przed podróbkami.

Pomóż chronić swoją inwestycję

Drukuj większą liczbę stron za pomocą drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego HP – przy użyciu oryginalnych wkładów z tonerem HP wykorzystujących
technologię JetIntelligence1.
W przypadku drukowania z dużą prędkością nadal możesz polegać na precyzyjnym czarnym tonerze o specjalnej formule.

W oparciu o wartości wydajności wkładów według normy ISO/IEC 19752 dla oryginalnych wkładów laserowych HP 652A LaserJet w porównaniu z oryginalnymi czarnymi wkładami laserowymi HP 656/657X LaserJet o
dużej pojemności. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Oryginalne czarne wkłady HP 656X i 657X LaserJet z tonerem o dużej pojemności nie wchodzą w skład zestawu drukarki; wymagany jest osobny zakup. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 W porównaniu ze wskaźnikami poziomu we wkładach do starszych produktów.
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Informacje o zgodności
Urządzenia wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet Enterprise Color M681, urządzenia wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet Enterprise Color M682

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CF470X

HP 657X oryginalny wkład LaserJet z czarnym
tonerem o dużej pojemności

28 000 stron

378 × 163 × 192 mm

1,62 kg

889894325495

CF471X

HP 657X oryginalny wkład LaserJet z błękitnym
tonerem o dużej pojemności

23 000 stron

378 × 163 × 192 mm

1,62 kg

889894325501

CF473X

HP 657X oryginalny wkład LaserJet z purpurowym
tonerem o dużej pojemności

23 000 stron

378 × 163 × 192 mm

1,62 kg

889894325525

CF472X

HP 657X oryginalny wkład LaserJet z żółtym
tonerem o dużej pojemności

23 000 stron

378 × 163 × 192 mm

1,62 kg

889894325518

*Przybliżona średnia wydajność wkładu niebieskiego, żółtego, purpurowego w oparciu o normę 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 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do
każdego produktu i usługi. 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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