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Eredeti HP 
szerződéses 
tonerek
Ugyanaz a megbízható HP minőség 
még több előnnyel 

Mi is az a C-SKU? 
Az eredeti HP szerződéses tonerek (C-SKU) olyan eredeti HP termékek, amelyek ugyanazt a 
minőséget és megbízhatóságot garantálják, mint a hagyományos eredeti HP LaserJet tonerek.

A HP a szerződéses tonereket fehér dobozban kínálja, -AC, -XC, vagy -YC termékszámmal 
ellátva (lásd alul). A "C" jelzés szerződéses (contractual) szót jelöli.

Hol találhatom meg ezeket a termékeket? 
Az eredeti szerződéses HP tonerek elérhetőek az SBD és az MPS programokban és magasszintű 
SBD és MPS beszállító partnereinken keresztül. 

Miért ajnánlja a HP a C-SKU-t? 
A folyamatosan változó IT világ miatt, a HP a legmagasabb értékekkel akarja biztosítani a 
felhasználókat a következő szempontokból: 

• Beszállítói termék portfólió/kínálat

• Minőség és megbízhatóság

• Környezeti hatás

• Megengedhető árak

Standard Exkluzív disztribúció

     A              X                D/M                AC/XC                 YC 

Magas teljesítmény       Nagy mennyiség    Kényelem Magas teljesítmény
Nagy mennyiség
Kényelem
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Az eredeti szerződéses HP tonerek előnyei 
Akár a szabvány, akár az exkluzívan forgalmazott tonereken gondolkozik, mindenképpen az 
eredeti HP tonereknél megszokott minőséget és megbízhatóságot várhatja, ami a 
következőkben merül ki: 

Optimalizált termék készlet portfólió

• Kevesebb közbelépés szükséges a magas hatású tonereknél, amelyekből néhány kizárólag a 
szerződéses készlet portfólióból elérhető.

• A magas hatású tonerek segítenek a szállítással kapcsolatos költségek csökkentésében.

• A számlák, rendelések és fizetések minimalizálása segít növelni a beszerzések 
hatékonyságát. 

Minőség és megbízhatóság

• Az eredeti szerződéses HP tonerek úgy vannak kifejlesztve, hogy azok zökkenőmentesen 
működjenek a HP LaserJet nyomtatókkal, így biztosítva a legjobb nyomtatási élményt.

• Legyen produktívabb és érjen el folyamatos minőséget alacsonyabb nyomtatási költségeken.

• A minőség és megbízhatóság a HP fejlesztés szívügyei, és segítenek, hogy az Ön nyomtatói 
gond nélkül működjenek. 

• A HP 3 és 5 év között fejleszt ki minden egyes LaserJet rendszert, a minőségben nincs 
kifogás!

Környezeti hatás

• Minden vásárló, aki eredeti HP tonert vásárol és újrahasznosítja őket a HP Planet Partners 
programon keresztül, biztos lehet abban, hogy segít csökkenteni a nyomtatás környezeti 
hatását.1 

• Egyetlen, a HP Planet Partnersbe beküldött patron sem kerül ki a környezetbe.

• Csökkentse a tonerek számát azáltal , hogy magas hatású eredeti szerződéses tonereket használ.

Megengedhető árak

• Az eredeti szerződéses HP tonerek a legjobb árakat kínálják az SBD és az MPS programokon belül.. 

• A teljes költségvetés csökkentés tartalmaz logisztikai, készlet és adminisztrációs költségeket. 

Megóvjuk Önt 
Mi a HP-nál eltökéltek vagyunk, hogy megvédjük Önt a hamis termékektől, amelyek csak további 
hibákat és költségeket okoznak. Annak érdekében, hogy ezt megtehessük,különböző 
megoldásokat kombinálunk erős védelmi programokkal: 

• Egy biztonsági lezárás található a csomagoláson, amit a következő weboldalon tud 
érvényesíteni: hp.com/go/ok. Csupán üsse be a széria számot a biztonsági címkéről, hogy 
igazolja valódiságát.

• További kérdésekért és válaszokért a hamisított tonerekkel kapcsolatban, látogassa meg a HP 
globális hamisításról szóló weboldalát: hp.com/go/anticounterfeit. 

Tudjon meg többet 
hp.com/go/learnaboutsupplies 

1 Programme availability varies. Original HP cartridge return and recycling is currently available in more than 50 countries, territories, and regions in Asia, Europe, and North and South 
America through the HP Planet Partners programme. For more information, visit hp.com/recycle. 
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