Veri sayfası

HP 656 LaserJet Baskı Sarf Malzemeleri
(CF460X, CF461X, CF462X, CF463X)

Hız ve enerji tasarrufunun yanı sıra en kapsamlı güvenlik özelliklerine ihtiyaç duyan ve ayda
2.000-14.000 baskı alan 10-30 kişilik çalışma grupları için idealdir.
JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Tonerlerin yüksek hızlarda her zamankinden daha fazla
sayfanın yanı sıra uygun fiyatlı yüksek kapasiteli seçenekler ve yenilikçi sahteciliği önleme teknolojisi
sayesinde beklediğiniz tutarlı HP kalitesini sunacağından şüpheniz olmasın.
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Her zamankinden daha fazla sayfa ve daha fazla değer

1

Tonerinizden daha fazlasını elde ettiğinizden emin olun.1 JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Tonerler ile her zamankinden daha fazla sayfa basın.
Toner düzeylerinin doğru bir şekilde takip edilmesine ve düşük maliyetli, yüksek kapasiteli seçeneklere güvenin.2,3
Yatırımınızın karşılığını fazlasıyla alın. Sayfa artırma teknolojisi, kartuş başına her zamankinden daha fazla sayfa sunar.1

Kaliteden ödün vermeden yüksek hızlarda baskı yapın

HP yazıcınızın veya MFP’nizin erişebildiği hızlarda tutarlı ve profesyonel kalitede belgeler üretin.
Yüksek performanslı tonerle yüksek hızlarda profesyonel kalitede sonuçlar elde edeceğinizden emin olun.

Sahtekarlığa karşı koruma elde edin

HP’nin özel sahteciliği önleme teknolojisi sayesinde işletmenizi sahte kartuşlardan koruyun. Bu yenilikçi teknoloji işletme maliyetlerinizi yönetmenize ve
filonuz genelinde aynı kalite standartlarını sağlamanıza yardımcı olur.
Yenilikçi sahteciliği önleme teknolojisi sayesinde satın aldığınız gerçek HP kalitesini elde edin.

Yatırımınızı koruyun

JetIntelligence özellikli Orijinal HP Tonerleri kullanarak HP yazıcı veya MFP’nizle daha fazla sayfa basın.1
Özel olarak formüle edilmiş hassas siyah tonerle yüksek hızlarda tutarlı sonuçlar elde edeceğinizden emin olun.

HP 652A Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Tonerler ile HP 656/657X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Tonerlerin ISO/IEC 19752 toner baskı kapasitesinin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi
için bkz http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 HP 656X ve 657X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Tonerler satın alınan yazıcıyla birlikte sunulmaz; lütfen ayrı satın alın. Daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Daha önceki ürünlerin kartuş ölçümleriyle karşılaştırıldığında.
5 HP 655A ile HP 656X Orijinal HP tonerlerin baskı kapasitelerinin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Uyumluluk bildirimi
HP Renkli LaserJet Enterprise Renkli M652 serisi, HP Renkli LaserJet Enterprise Renkli M653 serisi

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

CF460X

HP 656X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet
Toner

27.000 sayfa

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325457

CF461X

HP 656X Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal
LaserJet Toner

22.000 sayfa

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325464

CF462X

HP 656X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal LaserJet
Toner

22.000 sayfa

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325471

CF463X

HP 656X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal LaserJet 22.000 sayfa
Toner

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325488

*Birleşik camgöbeği, sarı, macenta kartuş için yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19798'e dayanır. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak
önemli ölçüde değişiklik gösterir. Bilgi için, bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP'nin Premium Koruma Garantisi. Bu HP ürününde hiçbir malzeme ve işçilik hatası olmadığı garanti edilir.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
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