
Tiskový spotřební materiál HP Color LaserJet 4730mfp
(Q6460A, Q6461A, Q6462A, Q6463A)

Vychutnejte si rychlé a trvale mimořádné výsledky. Nový
toner HP ColorSphere je pro zajištění optimalizované
kvality a spolehlivosti přesně sladěn s inteligencí
spotřebního materiálu HP. Bezproblémové výsledky jsou
snadné. S vyšší produktivitou snížíte své celkové náklady
na tisk.

* Při použití originálního spotřebního materiálu HP je
zajištěna dostupnost všech tiskových funkcí HP. ** Funkce
programu a dostupnost se mohou v různých zemích lišit.
Další informace naleznete na webové adrese
www.hp.com/learn/suresupply. Konsolidace objednávek je
možná u tiskáren s nainstalovaným softwarem HP Easy
Printer Care Software.

Ostrá černá, dokonalé barvy
● Spolehněte se na tiskový spotřební materiál HP,
jenž vám při každém tisku přinese trvale vynikající
výsledky. S novým tonerem HP ColorSphere si
vychutnáte kvalitu a spolehlivost technologie tisku
HP Color LaserJet – od ostrého černého textu po
dokonalé barvy.

Velmi snadno zvýšíte svou produktivitu
● Rychlost snadnost, vyšší produktivita. Nový toner
HP ColorSphere umožňuje rychlý a vysoce kvalitní
tisk. Inteligentní tisková technologie HP Smart* ve
spotřebním materiálu HP spolupracuje s tiskárnou
a poskytuje včasné informace o stavu tiskárny a
varovná hlášení ke snadné správě spotřebního
materiálu.

Konzistentní výsledky, efektivní hodnota
● Inteligentní tisková technologie HP Smart* je
přesně sladěna s jedinečnými vlastnostmi nového
toneru HP ColorSphere a kazetám i tiskárně
umožňuje provádět automatizovaná seřizování k
optimalizaci kvality tisku a spolehlivosti.
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Technické funkce

*Při použití originálního spotřebního materiálu HP je zajištěna dostupnost všech tiskových funkcí HP
*Při použití originálního spotřebního materiálu HP je zajištěna dostupnost všech tiskových funkcí HP; Funkce programu a dostupnost se mohou v různých zemích lišit. Další informace naleznete na webové adrese
www.hp.com/learn/suresupply. Konsolidace objednávek je možná u tiskáren s nainstalovaným softwarem HP Easy Printer Care Software.

Technické údaje o produktu
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● Ostrá černá a dokonalé barvy – s novým tonerem HP ColorSphere dokonce i při velkých rychlostech tisku
● Tiskový systém HP je sladěn s tonerem HP ColorSphere a zajišťuje trvale vynikající kvalitu tisku
● Vychutnejte si vysokou rychlost tisku bez ústupků na úkor kvality tisku – díky novému toneru HP ColorSphere
● Konstrukce HP tiskové kazety vše-v-jednom a nový toner HP ColorSphere zdokonalí snadný a spolehlivý provoz
● Vyčerpá-li se barevná kazeta, pokračujte v černobílém tisku až 500 stran.

P/N Popis Kód UPC Rozměry (d x š x h) Hmotnost Průměrná výtěžnost kazety
Q6460A Q6460A Černá tisková kazeta HP Color LaserJet s tonerem ColorSphere 8 29160-66465 1 400 x 148 x 268 mm 2,2 kg Přibližně 12 000 stran při 5% pokrytí
Q6461A Q6461A Azurová tisková kazeta HP Color LaserJet s tonerem ColorSphere 8 29160-66466 8 400 x 148 x 268 mm 2,2 kg Přibližně 12 000 stran při 5% pokrytí
Q6462A Q6462A Žlutá tisková kazeta HP Color LaserJet s tonerem ColorSphere 8 29160-66467 5 400 x 148 x 268 mm 2,2 kg Přibližně 12 000 stran při 5% pokrytí
Q6463A Q6463A Purpurová tisková kazeta HP Color LaserJet s tonerem ColorSphere 8 29160-66468 2 400 x 148 x 268 mm 2,2 kg Přibližně 12 000 stran při 5% pokrytí


