Adatlap

HP 656 LaserJet nyomtatási kellékanyagok
(CF460X, CF461X, CF462X, CF463X)

Ideális olyan 10–30 fős, havi 2000–14 000 oldalt nyomtató munkacsoportoknak, amelyek
gyors és energiahatékony nyomtatást igényelnek, a legnagyobb biztonság mellett.
A JetIntelligence technológiával készült eredeti HP tonerkazettákra mindig számíthat: minden
eddiginél több oldalt biztosítanak gyorsan, továbbá a kedvező árú, nagy kapacitású
termékváltozatokkal és az innovatív csalás elleni technológiával biztosítják az elvárt, egyenletes
HP-minőséget.
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Több oldalt nyomtathat és nagyobb értéket teremthet, mint valaha

1

Biztos lehet benne, hogy többet fog kihozni kazettájából!1 A JetIntelligence technológiájú eredeti HP tonerkazettákkal minden korábbinál több oldalt
nyomtathat. Használja ki az intelligens festékszintkövetés és a költséghatékony, nagy kapacitású működés előnyeit!2,3
Hozzon ki többet befektetéséből. Az oldalmaximalizálási technológia minden eddiginél több oldal nyomtatását teszi lehetővé kazettánként.1

Nagy sebesség mellett is jó minőségű nyomatok készíthetők

HP nyomtatója vagy MFP készüléke gyors működésének teljes kihasználásával egyenletes minőségű professzionális dokumentumokat készíthet.
A nagy teljesítményű tonerrel továbbra is számíthat a professzionális minőségre, nagy sebesség mellett.

Segít a csalás elleni védelemben

A HP exkluzív csalás elleni technológiája segítségével megvédheti vállalkozását a hamisított kazettáktól. Az innovatív technológia segítségével
felügyelheti az üzleti költségeit, illetve biztosíthatja flottája minőségi megfelelőségét.
A megvásárolt, utánozhatatlan HP-minőséget az innovatív, csalás elleni technológiával biztosíthatja.

Megóvhatja befektetését

Több oldalt nyomtathat HP nyomtatójával vagy MFP készülékével a JetIntelligence technológiájú eredeti HP tonerkazetták révén.1
Továbbra is számíthat a gyors, egyenletes minőségre a speciális, precíziós fekete tonerrel.

A HP 652A eredeti LaserJet tonerkazetták ISO/IEC 19752 szabvány szerinti kapacitásának a HP 656/657X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásával való összehasonlítása alapján. További
információ: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 A HP 656X és 657X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták nem képezik a megvásárolt nyomtató részét; külön vásárolhatók meg. További információ: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3A korábbi termékek patronszintjelzőivel összehasonlítva.
5 A HP 655A és a HP 656X eredeti HP tonerkazetták kapacitásának összehasonlítása alapján. További információ: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP Color LaserJet Enterprise M652 sorozat, HP Color LaserJet Enterprise M653 sorozat

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

CF460X

HP 656X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet
tonerkazetta

27 000 oldal

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325457

CF461X

HP 656X nagy kapacitású ciánkék eredeti LaserJet
tonerkazetta

22 000 oldal

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325464

CF462X

HP 656X nagy kapacitású sárga eredeti LaserJet
tonerkazetta

22 000 oldal

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325471

CF463X

HP 656X nagy kapacitású bíbor eredeti LaserJet
tonerkazetta

22 000 oldal

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325488

*Becsült átlagos kompozit ciánkék, sárga, bíbor kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány alapján. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően
számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Jótállás
A HP Prémium garanciális védelme. Ez a HP-termék anyagában és kidolgozásában is garantáltan hibátlan.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2017. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP
termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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