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HP 508 LaserJet -tulostustarvikkeetHP 508 LaserJet -tulostustarvikkeet
((CF360ACF360A, CF360X, , CF360X, CF361A, CF361A, CF361X, CF361X, CF362A, CF362A, CF362X, CF362X, CF363A, CF363A, CF363XCF363X))

Sopii ammattilaatuisten väri- ja mustavalkotulosteiden tuottamiseen kaikilla tulostimessa käytettävissäSopii ammattilaatuisten väri- ja mustavalkotulosteiden tuottamiseen kaikilla tulostimessa käytettävissä
olevilla nopeuksilla.olevilla nopeuksilla.

Alkuperäinen HP LaserJet -värikasetti ja JetIntelligence-väriaine täydentää liiketoimintaasi ammattilaatuisin tulostein ,
tehostaa tulostusta ja suojaa sinut kasettiväärennöksiltä petoksia ehkäisevällä tekniikalla. Tähän eivät kilpailijamme
pysty.

Saat aiempaa enemmän sivuja ja lisäarvoa.Saat aiempaa enemmän sivuja ja lisäarvoa.

Tulosta enemmän sivuja kuin koskaan aikaisemmin.  Vähennä kustannuksia käyttämällä riittoisia
tulostusvaihtoehtoja ja sivujen maksimointitekniikkaa. Voit ennakoida väriainetasot
johdonmukaisesti aiempaa luotettavampien mittarien  ansiosta, joten voit olla varma siitä, että voit
tulostaa kaseteillasi mahdollisimman monta sivua.

Tulosta nopeasti laadusta tinkimättä.Tulosta nopeasti laadusta tinkimättä.

HP-tuotteiden avulla voit tuottaa odottamasi huippulaatuiset asiakirjat. ColorSphere 3 -väriaine on
suunniteltu erityisesti vastaamaan tulostimen nopean suorituskyvyn asettamiin vaatimuksiin
alhaisella sulamispisteellään, minkä ansiosta saat ammattimaisen tulostusjäljen.

Suojaa liiketoimintasi petoksilta.Suojaa liiketoimintasi petoksilta.

Kaikissa alkuperäisissä HP LaserJet -värikaseteissa, joissa käytetään JetIntelligence-väriainetta,
käytetään HP:n ainutlaatuista petostentorjuntatekniikkaa, joka suojaa sinua väärennetyiltä kaseteilta
tunnistamalla kasetit asennuksen yhteydessä.

Suojaa ja hyödynnä sijoituksesi tehokkaasti.Suojaa ja hyödynnä sijoituksesi tehokkaasti.

Vain alkuperäiset HP LaserJet -värikasetit, joissa käytetään JetIntelligence-väriainetta, on suunniteltu
käytettäväksi juuri HP LaserJet -tulostimessa tai -monitoimitulostimessa. Käytä vähemmän aikaa
vianmääritykseen ja enemmän aikaa yrityksesi ydintoimintoihin.
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YhteensopivuuslausuntoYhteensopivuuslausunto

HP Color LaserJet M552/M553 Printer series

 
Tekniset tiedotTekniset tiedot

P/NP/N KuvausKuvaus Riittoisuus keskimäärin *Riittoisuus keskimäärin * Mitat (korkeus x leveys x syvyys)Mitat (korkeus x leveys x syvyys) PainoPaino UPC codeUPC code

CF360A HP 508A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti 6 000 sivua 395×147×161 mm 1,18 kg 888793237564

CF360X HP 508X, alkuperäinen riittoisa musta LaserJet-värikasetti 12 500 sivua 395×147×161 mm 1,27 kg 888793237601

CF361A HP 508A, alkuperäinen syaani LaserJet-värikasetti 5 000 sivua 395×147×161 mm 1,16 kg 888793237571

CF361X HP 508X, alkuperäinen riittoisa syaani LaserJet-värikasetti 9 500 sivua 395×147×161 mm 1,21 kg 888793237618

CF362A HP 508A, alkuperäinen keltainen LaserJet-värikasetti 5 000 sivua 395×147×161 mm 1,16 kg 888793237588

CF362X HP 508X, alkuperäinen riittoisa keltainen LaserJet-värikasetti 9 500 sivua 395×147×161 mm 1,21 kg 888793237625

CF363A HP 508A, alkuperäinen magenta LaserJet-värikasetti 5 000 sivua 395×147×161 mm 1,16 kg 888793237595

CF363X HP 508X, alkuperäinen riittoisa magenta LaserJet-värikasetti 9 500 sivua 395×147×161 mm 1,21 kg 888793237632

 
*Likimääräinen keskiarvoriittoisuus ISO/IEC 19798 -standardin perusteella. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
*Likimääräinen yhdistelmäkasetin (syaani, magenta ja keltainen) keskiarvoriittoisuus ISO/IEC 19798 -standardin perusteella. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden
mukaan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
 
TakuuTakuu

HP:n Premium Protection -takuu. Tälle HP-tuotteelle annetaan materiaali- ja valmistusviat kattava takuu.

Sivujen lisämääräväite perustuu edeltävien tuotteiden suurimman kapasiteetin kasettien riittoisuuksiin (alkuperäiset mustat, syaanit, magentat ja keltaiset HP 507A LaserJet -värikasetit ja alkuperäiset riittoisat mustat HP
507X LaserJet -värikasetit) verrattuna seuraavien kasettien sivuriittoisuuksiin: alkuperäiset mustat HP 508A LaserJet -värikasetit ja alkuperäiset riittoisat mustat, syaanit, keltaiset ja magentat HP 508X LaserJet -
värikasetit. Väite ei koske syaaneja, magentoja ja keltaisia HP 508A LaserJet -värikasetteja. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Verrattuna edeltävien tuotteiden kasettimittauksiin.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessaLisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa  http://www.hp.comhttp://www.hp.com

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2018 HP Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut
määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä
tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
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