Datablad

HP 508 LaserJet, förbrukningsmaterial
(CF360A, CF360X, CF361A, CF361X, CF362A, CF362X, CF363A, CF363X)

Idealisk för färgutskrifter och svartvita utskrifter med den professionella kvalitet som du
behöver – i hastigheter som skrivaren är gjord för.
HP LaserJet-tonerkassett original med JetIntelligence ger verksamheten fler utskrifter av
professionell kvalitet , högsta utskriftsprestanda och ökat skydd med bedrägeribekämpningsteknik –
något som konkurrenterna helt enkelt inte kan matcha.
1

Få fler sidor och mer valuta för pengarna än någonsin.

1

Skriv ut fler sidor än någonsin.1 Reducera kostnaderna med tillval för hög kapacitet och sidmaximeringsteknik. Konsekventa prognoser av tonernivåer från
mera pålitliga mätare2 ger största möjliga antal utskrifter från kassetterna.

Skriv ut med höga hastigheter utan att ge avkall på kvaliteten.

Skriv ut ännu fler av de dokument i högsta kvalitet som du förväntar dig från HP. ColorSphere 3-tonern är särskilt utformad för att matcha skrivarens
höghastighetsprestanda tack vare sin låga smältpunkt. Du uppnår kvaliteten som du förlitar dig på för professionellt utseende.

Skydda ditt företag mot bedrägerier.

HP:s särskilda teknik för bedrägeribekämpning är inbyggd i varje HP LaserJet-tonerkassett original med JetIntelligence och skyddar dig mot potentiella
förfalskade tonerkassetter genom att kassetten autentiseras när den installeras.

Skydda och få maximalt utbyte av dina investeringar.

Endast HP LaserJet-tonerkassetter original med JetIntelligence är specifikt utformade för din HP LaserJet-skrivare eller MFP. Ägna mindre tid åt felsökning
av problem på enheter och mer tid på det viktigaste i din verksamhet.

1Anspråket

på fler sidor baseras på tonerkassetter med maximal kapacitet för tidigare produkter, HP 507A svart, cyan, magenta och gul original LaserJet-tonerkassetter och HP 507X svart original
LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet, jämfört med sidkapaciteten för HP 508A svart LaserJet-tonerkassetter och HP 508X svart, cyan, gul och magenta original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet.
Anspråket gäller inte HP 508A cyan, magenta och gul original LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2Jämfört med tonerkassettmätare för tidigare produkter.
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Kompatibilitetsförklaring
HP Color LaserJet M552/M553-skrivarserier

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

CF360A

HP 508A svart original LaserJet-tonerkassett

6 000 sidor

395 x 147 x 161 mm

1,18 kg

888793237564

CF360X

HP 508X svart original LaserJet tonerkassett med
hög kapacitet

12 500 sidor

395 x 147 x 161 mm

1,27 kg

888793237601

CF361A

HP 508A cyan original LaserJet-tonerkassett

5 000 sidor

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237571

CF361X

HP 508X cyan original LaserJet-tonerkassett med
hög kapacitet

9 500 sidor

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237618

CF362A

HP 508A gul original LaserJet-tonerkassett

5 000 sidor

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237588

CF362X

HP 508X gul original LaserJet-tonerkassett med hög 9 500 sidor
kapacitet

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237625

CF363A

HP 508A magenta original LaserJet-tonerkassett

5 000 sidor

395 x 147 x 161 mm

1,16 kg

888793237595

CF363X

HP 508X magenta original LaserJet-tonerkassett
med hög kapacitet

9 500 sidor

395 x 147 x 161 mm

1,21 kg

888793237632

*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet med svart baserad på ISO/IEC 19798. 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.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök
Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli
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