Datasheet

HP 656 LaserJet printersupplies
(CF460X, CF461X, CF463X, CF462X)

Ideaal voor teams van 10-30 gebruikers die 2000 tot 14.000 pagina's per maand printen en die
snelheid, een efficiënt stroomverbruik en de beste beveiliging wensen.
Kies originele HP tonercartridges met JetIntelligence om meer pagina's dan ooit te printen bij hoge
snelheden , met voordelige high-capacity opties en innovatieve antifraudetechnologie om de
consistente HP kwaliteit te krijgen die u verwacht.
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Produceer voordeliger meer pagina's dan ooit.

1

U kunt erop vertrouwen dat u meer uit uw cartridge haalt.1 Met originele HP tonercartridges met JetIntelligence produceert u meer pagina's dan ooit. Het
tonerniveau op wordt vernuftige wijze bijgehouden en er zijn kostenefficiënte high-capacity opties.2,3
Haal méér uit uw investering Met de paginamaximalisatietechnologie produceert u meer pagina's per cartridge dan ooit tevoren.1

Print met hoge snelheden zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Produceer consistente, professionele documenten bij de hoogst mogelijke snelheid van uw HP printer of MFP.
Produceer altijd een professionele kwaliteit bij hoge snelheden met uitstekende toner.

Help fraude te bestrijden

Bescherm uw bedrijf tegen vervalste cartridges met de exclusieve antifraudetechnologie van HP. Deze innovatieve technologie helpt u de bedrijfskosten te
beheren en de kwaliteitsstandaard in uw printerpark te handhaven.
Innovatieve antifraudetechnologie zorgt dat u de authentieke HP kwaliteit krijgt die u gewend bent.

Bescherm uw investering

Print meer pagina's op uw HP printer of MFP met originele HP tonercartridges met JetIntelligence.1
U bent verzekerd van consistente kwaliteit bij hoge snelheden met speciaal ontwikkelde zwarte precisietoner.

Gebaseerd op de cartridgeopbrengst volgens ISO/IEC 19752 voor originele HP 652A LaserJet tonercartridges in vergelijking met originele HP 656/657X high-capacity zwarte LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer
informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Originele HP 656X en 657X high-capacity zwarte LaserJet tonercartridges zijn niet bij de printer inbegrepen; ze moeten apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 In vergelijking met cartridgeniveau-indicatoren van eerdere producten.
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Verklaring over compatibiliteit
HP Color LaserJet Enterprise Color M652 serie, HP Color LaserJet Enterprise Color M653 serie

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

CF460X

HP 656X originele high-capacity zwarte LaserJet
tonercartridge

27.000 pagina's

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325457

CF461X

HP 656X originele high-capacity cyaan LaserJet
tonercartridge

22.000 pagina's

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325464

CF463X

HP 656X originele high-capacity magenta LaserJet
tonercartridge

22.000 pagina's

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325488

CF462X

HP 656X originele high-capacity gele LaserJet
tonercartridge

22.000 pagina's

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325471

*Geschatte gemiddelde gezamenlijke opbrengst in cyaan, magenta en geel gebaseerd op ISO/IEC 19798. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de
afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
HP's Premium Protection garantie. Dit HP product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een
aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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