Datablad

HP 659 LaserJet förbrukningsmaterial
(W2010A
W2010A,, W2010X, W2011A, W2011X, W2012A, W2012X, W2013A, W2013X
W2013X))

Idealisk för skarpa svartvita utskrifter av text och bilder med den professionella kvalitet som du behöver – sida
efter sida – i hastigheter som skrivaren är gjord för.
Skriv ut marknadsmaterial i livfull färg av fotokvalitet med HP ColorSphere 3-teknik. Håll produktiviteten på en hög nivå.
HP LaserJet-originaltonerkassetter med hög kapacitet (tillval) ger över dubbelt gånger så många sidor som
standardkassetter.1,2

Skriv ut förstklassiga dokument och marknadsföringsmaterial.
Räkna med färgutskrifter med konsekvent hög kvalitet med HP LaserJet-originaltonerkassetter med
JetIntelligence och ColorSphere 3. Ett förbättrat utskriftsläge ger ännu fler färger.
Skapa mer slagkraftigt marknadsmaterial med ett brett färgspektrum med det innovativa
förbättrade utskriftsläget.

Förbli produktiv med tillförlitliga tonerkassetter
Hjälp till att driva verksamheten framåt. Ni kan lita på att HP originaltonerkassetter ger konsekventa,
avbrottsfria utskrifter och ett högt mervärde.
Få maximalt mervärde vid tonerköpet med tvådelad design: HP originalkassett och bildtrumma.

HPs utskriftsmätningsteknik sparar tid
Spåra tonerförbrukningen med HPs utskriftsmätningsteknik och beställ enkelt nya kassetter med
intelligenta inbyggda funktioner i HP originaltonerkassetter. Automatisk borttagning av förseglingen
gör installationen snabb och enkel.
Planera framåt – använd HP Web Jetadmin till att spåra tonerförbrukningen och få regelbundna
uppdateringar om förbrukningsmaterial.3

Utvecklad för energibesparing och lång livslängd
HP hjälper till att reducera miljöpåverkan med en kassett och bildtrumma med lång livslängd som
kan reducera materialförbrukningen över tid, toner med låg smältpunkt som sparar energi vid
utskrift4 och enkel återvinning via HP Planet Partners-programmet.5
HP 659-kassetter använder toner med en sammansättning som sparar energi vid utskrift.4
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Kompatibilitetsförklaring
HP Color LaserJet Enterprise M856-skrivarserien, HP Color LaserJet Enterprise MFP M776-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC code

W2010A

HP 659A svart original LaserJet-tonerkassett

16 000 sidor

483 x 155 x 198 mm

2 kg

192545710992

W2010X

HP 659X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet

34 000 sidor

483 x 155 x 198 mm

2 kg

192545650861

W2011A

HP 659A cyan original LaserJet-tonerkassett

13 000 sidor

483 x 155 x 198 mm

1,84 kg

192545711005

W2011X

HP 659X cyan original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet

29 000 sidor

483 x 155 x 198 mm

1,84 kg

192545650878

W2012A

HP 659A gul original LaserJet-tonerkassett

13 000 sidor

483 x 155 x 198 mm

1,84 kg

192545711012

W2012X

HP 659X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet

29 000 sidor

483 x 155 x 198 mm

1,84 kg

192545650885

W2013A

HP 659A magenta original LaserJet-tonerkassett

13 000 sidor

483 x 155 x 198 mm

1,84 kg

192545711029

W2013X

HP 659X magenta original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet

29 000 sidor

483 x 155 x 198 mm

1,84 kg

192545650892

*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet med cyan, gult och magenta baserad på ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information
finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HPs Premium Protection-garanti. HP garanterar att denna produkt inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel.

1 Patroner med hög kapacitet medföljer inte vid köp av skrivare; köps separat. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 HP 659A-kassett jämfört med HP 659X original LaserJet-tonerkassetter. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Mer information finns på http://www.hp.com/go/webjetadmin.
4 HP JetIntelligence-tonerkassetter som lanserats sedan 2015 jämfört med tidigare tonerversioner.
5 HP Planet Partners-programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
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