
Altijd de beste resultaten met uw HP printsysteem. 
HP’s intelligente technologie* en de kunstmatig
geproduceerde toner in HP LaserJet printcartridges 
zorgen samen met de printer voor accurate, 
consistente kleuren en betrouwbare, kosteneffectieve
prestaties.

*Met originele HP supplies zijn alle HP printfuncties en kenmerken beschikbaar

HP LaserJet smart printcartridges
voor de HP LaserJet 2410/20/30 printers

Consistent uitstekende printkwaliteit
• HP’s geavanceerde tonersamenstelling waarborgt

extra scherpe zwarte tekst en egale grijstinten. HP’s
intelligente printtechnologie* zorgt voor automatische
aanpassing, een consistente distributie van tonerdeeltjes
en optimale resultaten tijdens de gehele gebruiksduur
van de cartridge.

De betrouwbare werking bespaart tijd en verhoogt 
de productiviteit
• Betrouwbare prestaties: Exacte afstemming van het 

HP printcartridgeontwerp, de toner en de componenten
van het printproces waarborgt consistente betrouwbare
prestaties en bespaart tijd – mede dankzij de intensieve
kwaliteitstests en de garantie van HP.

Eenvoudig te installeren en te onderhouden
• Probleemloos printen met weinig onderhoud. HP’s

intelligente technologie* in de HP printcartridges en
de printer maakt HP supplies gemakkelijk te installeren
en te onderhouden. U wordt gewaarschuwd als de inkt
in een cartridge bijna op is.

Doelgroep
• De HP LaserJet 2410/20/30 printer serie is een

snelle, betrouwbare, gebruiksvriendelijke en uitbreidbare
oplossing die de productiviteit verhoogt en voorziet
in de printbehoeften voor werkgroepen van 10 tot 15
gebruikers in grote, middelgrote en kleine organisaties.



Meer informatie over HP supplies is beschikbaar 
op de HP website: www.hp.nl
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HP LaserJet smart printcartridges
voor de HP LaserJet 2410/20/30 printers

Verbeterd elektrofotografisch procédé
Via dynamische elektrofotografische aanpassing wordt het printproces voortdurend geoptimaliseerd om tijdens de levenscyclus van 
de printcartridge een consistente distributie van tonerdeeltjes te bereiken en een consistente printkwaliteit te waarborgen – van de eerste 
tot de laatste pagina. Bij installatie van de cartridge wordt informatie over de gevoeligheid van de fotogevoelige rol geregistreerd 
en opgeslagen, zodat bij kleine fluctuaties de gevoeligheid nauwkeurig kan worden aangepast.

Bestelnr.

Q6511A

Q6511X

*Opbrengst volgens ISO/IEC 19752

Omschrijving

HP LaserJet smart printcartridge, zwart

HP LaserJet smart printcartridge, zwart (high-capacity)

UPC-code

8 29160-12622 7

8 29160-12623 4

Afmetingen
(b x d x h)

388 x 165 x 244 mm

388 x 165 x 327 mm

Gewicht (met
verpakking)

1,9 kg

2,3 kg

Gem. cartridgeopbrengst*

6000 standaardpagina’s

12.000 standaardpagina’s

Productspecificaties

Intelligente printfuncties die beschikbaar zijn met de HP LaserJet
smart printcartridges voor de 2410/20/30 printerserie

Status
Supplies bestellen (bijna op)
Supplies vervangen (op)
Suppliesniveaumeter (op suppliesstatuspagina)
Suppliesstatuspagina
Gebruik van niet-HP cartridge
Resterende pagina’s

Meldingen
Supplies bestellen (bijna op)
Supplies vervangen (op)
Origineel HP product geïnstalleerd

Printkwaliteitverbetering
EP verbeteringen

Gebruiksgemak
Schudden niet nodig
Locatie/installatiezekerheid
Niet-HP detectie opheffen (handmatig of automatisch)

Verbruiksgegevens
Aantal pagina’s per cartridge
Aantal pagina’s per mediatype
Aantal verwerkte printopdrachten


