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HP 660A original LaserJet-bildtrummaHP 660A original LaserJet-bildtrumma
(W2004A)(W2004A)

Idealisk för skarpa svartvita utskrifter av text och bilder med den professionella kvalitet som du behöver – sidaIdealisk 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.efter sida – i hastigheter som skrivaren är gjord för.

Ta fram livfullt, fotoliknande marknadsmaterial med HP originalbildtrummor med JetIntelligence som är särskilt
utvecklade för att fungera tillsammans med HP LaserJet-skrivaren. Maximera företagets produktivitet med tillförlitliga
HP originalbildtrummor.

Skriv ut förstklassiga dokument och marknadsföringsmaterialSkriv ut förstklassiga dokument och marknadsföringsmaterial

Räkna med färgutskrifter av konsekvent hög kvalitet med HP LaserJet-originalbildtrummor med
JetIntelligence. Ett förbättrat utskriftsläge ger ännu fler färger.

Skapa mer slagkraftigt marknadsmaterial med ett brett färgspektrum med det innovativa
förbättrade utskriftsläget.

Förbli produktiv med tillförlitliga bildtrummorFörbli produktiv med tillförlitliga bildtrummor

Hjälp till att driva verksamheten framåt. Ni kan lita på att HP originalbildtrummor ger konsekventa,
avbrottsfria utskrifter och ett högt mervärde.

Få maximalt mervärde vid tonerköpet med tvådelad design: HP kassett och bildtrumma i original.

HPs utskriftsmätningsteknik sparar tidHPs 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.

Utvecklad för energibesparing och lång livslängdUtvecklad för energibesparing och lång livslängd

HP hjälper till att reducera miljöpåverkan med hjälp av kassetter och trummor med lång livslängd.
Återvinning sker enkelt via HP Planet Partners-programmet.
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KompatibilitetsförklaringKompatibilitetsförklaring

HP Color LaserJet Enterprise M751 skrivarserie

 
ProduktspecifikationerProduktspecifikationer

P/NP/N BeskrivningBeskrivning Antal sidor, medeltal *Antal sidor, medeltal * Yttermått (l x b x d)Yttermått (l x b x d) ViktVikt UPC codeUPC code

W2004A HP 660A original LaserJet-bildtrumma 65 000 sidor 65 000 sidor 483 x 124 x 168 mm 0,97 kg 192545710985

 
*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

 
GarantiGaranti

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

 Ungefärlig genomsnittlig kapacitet 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.
 Programmets funktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder. Mer information finns på http://www.hp.com/learn/suresupply.
 HP Planet Partners-programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
 Mer information finns på http://www.hp.com/go/webjetadmin.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besökOm du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök  http://www.hp.comhttp://www.hp.com

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda
garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare
garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.
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