Údajový list

Tlačový spotrebný materiál HP 655 LaserJet
(CF450A, CF451A, CF452A, CF453A)

Ideálne pre pracovné skupiny s 10 až 30 členmi, ktoré tlačia 2 000 až 14 000 strán za mesiac a
požadujú rýchlosť, energetickú účinnosť a najvyššiu úroveň zabezpečenia.
Spoľahnite sa na originálne tonerové kazety HP s technológiou JetIntelligence, ktoré poskytujú viac
strán ako kedykoľvek predtým pri vysokej rýchlosti tlače . Ponúkajú aj možnosti vysokej výťažnosti a
inovatívnu technológiu ochrany pred podvodmi, aby ste získali konzistentnú kvalitu HP, ktorú
očakávate.
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Viac strán - a vyššia hodnota - než kedykoľvek predtým
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Buďte si istí, že od svojej kazety dostanete viac.1 Originálne tonerové kazety HP s technológiou JetIntelligence poskytujú viac strán ako kedykoľvek
predtým. Spoľahnite sa na inteligentné sledovanie úrovní tonera a cenovo výhodné možnosti s vysokou výťažnosťou.2,3
Získajte viac z vašich investícií. Technológia pre maximalizáciu strán zvyšuje výťažnosť kazety viac ako kedykoľvek predtým.1

Tlačte vysokou rýchlosťou – bez kompromisov v kvalite

Vytvárajte konzistentné dokumenty v profesionálnej kvalite rýchlosťou, na ktorú boli vaša tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie navrhnuté.
Naďalej sa spoliehajte na profesionálnu kvalitu pri vysokých rýchlostiach vďaka vysokovýkonnému toneru.

Chráňte sa proti podvodu

Pomocou exkluzívnej technológie proti podvodu od HP vás pomáha chrániť pred falošnými kazetami. Táto inovatívna technológia vám pomôže spravovať
náklady na podnikanie a udržiavať štandardy kvality v rámci celého podniku.
Uistite sa, že dostávate autentickú kvalitu od HP, za ktorú ste zaplatili, s inovatívnou ochranou proti podvodu.

Pomôžte ochrániť svoje investície

Tlačte na svojej tlačiarni alebo multifunkčnom zariadení HP viac strán vďaka originálnym tonerovým kazetám HP s technológiou JetIntelligence.1
Spoľahnite sa na stálu kvalitu pri vysokej rýchlosti so špeciálne formulovaným čiernym tonerom s vysokou presnosťou.

Na základe výťažnosti kazety podľa normy ISO/IEC 19752 pre originálne tonerové kazety HP 652A LaserJet v porovnaní s čiernymi originálnymi tonerovými kazetami s vysokou výťažnosťou HP 656/657X LaserJet.
Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Čierne originálne kazety HP 656X a 657X LaserJet s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou tlačiarne pri zakúpení; kupujú sa samostatne. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 V porovnaní s mierkami kaziet pre predchádzajúce modely.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Farebná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise radu M652, farebná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise radu M653, multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise radu M681,
multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise radu M682

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

CF450A

Čierna originálna tonerová kazeta HP 655A LaserJet 12 500 strán

Priemerná výdatnosť kazety *

378 x 163 x 192 mm

1.47 kg

889894325419

CF451A

Azúrová originálna tonerová kazeta HP 655A
LaserJet

10500 strán

378 x 163 x 192 mm

1.47 kg

889894325426

CF452A

Žltá originálna tonerová kazeta HP 655A LaserJet

10500 strán

378 x 163 x 192 mm

1.47 kg

889894325433

CF453A

Purpurová originálna tonerová kazeta HP 655A
LaserJet

10500 strán

378 x 163 x 192 mm

1.47 kg

889894325440

*Približná priemerná výťažnosť kombinovanej azúrovej, žltej a purpurovej na základe normy ISO/IEC 19798. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a
ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento výrobok HP sa poskytuje záruka, že neobsahuje chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami.
Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či
vynechaný text v tomto dokumente.
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