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HP 14 LaserJet tonerkazetták
(CF214A, CF214X)

A HP 14 LaserJet tonerkazettákkal professzionális minőségű dokumentumokat készíthet.
Nagy sebesség mellett is jó minőségű nyomatok érhetők el, energiatakarékos működéssel. Az
eredeti HP LaserJet tonerkazetták optimális teljesítményt nyújtanak a HP nyomtatókkal és
többfunkciós készülékekkel.
Ideális olyan felügyelt nagy- és kisvállalati környezetek számára, amelyeknek konzisztensen kell
professzionális minőségű dokumentumokat előállítania energiahatékony tonert használó kazettával.

Maximális üzemidő az eredeti HP LaserJet tonerkazettákkal

Az eredeti HP LaserJet tonerkazettákkal növelheti hatékonyságát. A továbbfejlesztett HP tonerrel gyorsan nyomtathat kifogástalan minőségű
dokumentumokat. A nagy kapacitású kazetták ár/érték aránya rendkívül kedvező, ráadásul telepítésük gyors és egyszerű.

Professzionális minőség minden alkalommal.

Biztosíthatja vállalkozása számára a professzionális dokumentumok problémamentes nyomtatását. Minden oldalra tiszta szöveget és éles, fekete ábrákat
nyomtathat. Az egyenletes teljesítmény érdekében az eredeti HP LaserJet tonerkazettákat a nyomtatóval együtt tervezik és tesztelik.

Felelősségteljes nyomtatás a patronok könnyű újrahasznosításával.

A HP a környezetvédelemben is megbízható, szakértő partnere. A továbbfejlesztett tonerrel felszerelt eredeti HP LaserJet tonerkazetták segítenek az
energiatakarékosság megvalósításában1, hiszen tervezésük során fontos szempont volt a környezetvédelem. A HP Planet Partners programnak
köszönhetően az eredeti HP patronokat felelősségteljesen hasznosíthatja újra2.

1Az

energiamegtakarítási számítások alapját a HP fekete-fehér LaserJet nyomtatók képezik, az egyes kategóriákban a legújabb nyomtató hatékony energiafelhasználású tonere és a nyomtató korábbi változatában
található hagyományos toner összehasonlításával. A nyomtató a nyomtatás során érvényes névleges energiafogyasztását el kell osztani a percenként nyomtatott lapok számával. A tényleges megtakarítás mértéke
ettől eltérhet.
2A program elérhetősége változó. A HP tonerkazetták visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében jelenleg világszerte több mint 50 országban és régióban érhető el. További információkért,
illetve visszagyűjtéshez használt borítékok és tömegáru-gyűjtődobozok igényléséhez látogasson el a http://www.hp.com/recycle oldalra.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP LaserJet Enterprise 700 M712 nyomtatósorozat; HP LaserJet Enterprise MFP M725 sorozat

Termékjellemzők
Termékszám Megnevezés

UPC kód

Méretek (h x sz x m)

Súly

Festékkazetta átlagos
élettartama

CF214A

HP 14A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta

886111043361

497 x 195 x 330 mm

2,7 kg

10 000 oldal

CF214X

HP 14X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet
tonerkazetta

886111043378

497 x 195 x 330 mm

2,7 kg

17 500 oldal

Átlagos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány alapján és folyamatos nyomtatás esetén. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően
számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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