
Datablad

HP 507 LaserJet-förbrukningsartiklar
(CE400A, CE401A, CE403A, CE402A, CE400X)

Utformad för utskrifter av affärsdokument och marknadsföringsmaterial i färg med fotorealistiska bilder och
grak.

Håll företagets produktivitet på en hög nivå och undvik slöseri med tid och förbrukningsmaterial med tillförlitliga HP
LaserJet-originaltonerkassetter. HP ColorSphere-teknik ger jämn och professionell färg för marknadsförings-, nans-,
design- och teknikrelaterade dokument.

Skriv ut exceptionella dokument

Producera exceptionella dokument och marknadsföringsmaterial med HP LaserJet
originaltonerkassetter med HP ColorSphere-teknik. Du får konsekventa resultat av tryckerikvalitet på
många olika typer av laserpapper utformade för kontorsutskrifter.

Förbli produktiv med tillförlitliga tonerkassetter

Håll utskriftskostnaderna nere och bibehåll produktiviteten. HP LaserJet originaltonerkassetter ger
oavbrutna utskrifter av jämn kvalitet. Eftersom kassetterna är utformade för att vara exceptionellt
tillförlitliga undviker du slöseri med förbrukningsmaterial och dyrbara förseningar.

Administrera dina utskrifter med tidsbesparande lösningar

Installera kassetterna snabbt och enkelt. Den inbyggda intelligensen i HP LaserJet-
originaltonerkassetter gör det enkelt att spåra förbrukningen och beställa mer. Ta del av enkel
återvinning – kassetter som returneras via HP Planet Partners återvinns på ett ansvarsfullt sätt .
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Kompatibilitetsförklaring
HP LaserJet Enterprise 500 M551, färg

 
Produktspecikationer

P/N Beskrivning Antal sidor, medeltal * Yttermått (l x b x d) Vikt UPC-kod

CE400A HP 507A svart LaserJet-tonerkassett, original 5 500 sidor 390 x 164 x 206 mm Cirka 1,74 kg 884962554555

CE401A HP 507A cyan LaserJet-tonerkassett, original 6 000 sidor 390 x 164 x 206 mm Cirka 1,74 kg 884962554579

CE403A HP 507A magenta LaserJet-tonerkassett, original 6 000 sidor 390 x 164 x 206 mm Cirka 1,74 kg 884962554593

CE402A HP 507A gul LaserJet-tonerkassett, original 6 000 sidor 390 x 164 x 206 mm Cirka 1,74 kg 884962554586

CE400X HP 507X svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet, original 11 000 sidor 390 x 164 x 206 mm Cirka 1,74 kg 884962554562

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

 
 
Garanti

Denna HP-produkt garanteras vara fri från material- eller tillverkningsfel.

 Tillgängligheten till programmet varierar. Retur och återvinning av HPs tonerkassetter och bläckpatroner är för närvarande tillgänglig i er än 50 länder och territorier över hela världen via programmet HP Planet
Partners. Gå till http://www.hp.com/recycle för mer information eller beställa returkuvert och -kartonger för stora volymer.

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

© Copyright 2021 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 tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information i detta dokument. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster
beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller
redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.
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