Datový list

Tonerové kazety HP 14 LaserJet
(CF214A, CF214X)

Tonerové kazety HP 14 LaserJet zajišťují tisk dokumentů v profesionální kvalitě. Tiskněte
kvalitně a vysokou rychlostí bez kompromisů a využijte úspor energie. Originální tonerové
kazety HP LaserJet byly navrženy pro optimální výkonnost s tiskárnami a multifunkčními
tiskárnami HP.
Ideální volba pro řízená prostředí velkých podniků i malé podniky, které potřebují tonerové kazety s nízkou
spotřebou energie zajišťující stálé výsledky tisku dokumentů v profesionální kvalitě.

Díky originálním tonerovým kazetám HP LaserJet navýšíte dobu využitelnosti tiskárny

Zvyšte svou efektivitu – používejte originální tonerové kazety HP LaserJet. Vylepšený toner HP zasychá rychleji, a proto je možné dosáhnout vynikající
kvality dokumentů i při rychlém tisku. Díky vysokokapacitním kazetám získáte možnost snadné a rychlé instalace a také výjimečnou hodnotu.

Tiskněte v profesionální kvalitě už napořád.

Tiskněte dokumenty v profesionální kvalitě a zajistěte své firmě bezproblémový tisk. Tiskněte sytý text a ostré, černobílé obrázky – na každé stránce.
Originální tonerové kazety HP LaserJet byly navrženy k bezchybné spolupráci s tiskárnami. Konzistentnost výsledků byla potvrzena rozsáhlým testováním.

Zodpovědný tisk a snadná recyklace kazet.

Spolehněte se na vedoucí postavení společnosti HP v oblasti ochrany životního prostředí. Originální tonerové kazety HP LaserJet s vylepšenými tonery
zvyšují úsporu energie1 a byly navrženy s ohledem na životní prostředí. Díky programu HP Planet Partners můžete originální kazety recyklovat
zodpovědným způsobem2.

Výpočet úspory energie vychází z černobílých tiskáren HP LaserJet – při porovnání energeticky úsporného toneru použitého v nejnovější tiskárně v rámci třídy s příslušnou předchozí verzí tiskárny s klasickým tonerem.
Uvedená spotřeba energie v průběhu tisku je vydělena počtem stránek tiskárny za minutu. Skutečná úspora energie se může lišit.
2Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace tonerových kazet HP je v současnosti k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech na celém světě, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners.
Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle, kde můžete také požádat o návratové obálky a sběrné krabice na obaly.
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Prohlášení o kompatibilitě
Řada tiskáren HP LaserJet Enterprise 700 M712; Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Enterprise M725

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Kód UPC

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Průměrná výtěžnost
kazety

CF214A

HP 14A Černá originální tonerová kazeta LaserJet

886111043361

497 × 195 × 330 mm

2,7 kg

10 000 stran

CF214X

HP 14X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s
vysokou výtěžností

886111043378

497 × 195 × 330 mm

2,7 kg

17 500 stran

Uvedená průměrná výtěžnost odpovídá normě ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti najdete na
stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
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