Dataark

HP 14 LaserJet-tonerkassetter
(CF214A, CF214X)

HP 14 LaserJet-tonerkassetter produserer dokumenter i profesjonell kvalitet. Skriv ut i høy
hastighet uten å ofre kvalitet og regn med energibesparelser. Originale HP
LaserJet-tonerkassetter er konstruert med tanke på optimal ytelse i HP-skrivere og
MFP-enheter.
Ideell for administrerte konsern- og småbedriftsmiljøer som trenger konsistent profesjonell kvalitet på
dokumenter fra en tonerkassett som bruker energieffektiv toner.

Maksimal oppetid med originale HP LaserJet-tonerkassetter

Øk effektiviteten med originale HP LaserJet-tonerkassetter. Forbedret HP-toner fikseres raskt på dokumentene for å få raske utskrifter med fremragende
kvalitet. Få rask og enkel installering pluss enestående bruksverdi med høykapasitets patroner/kassetter.

Få profesjonell kvalitet, hver gang.

Produser dokumenter i profesjonell kvalitet og sørg for at bedriften får problemfrie utskrifter. Skriv ut klar tekst og skarp, svart grafikk side etter side.
Originale HP LaserJet-tonerkassetter er laget og testet sammen med skriveren for å gi konsistente resultater.

Skriv ut ansvarlig og resirkuler patroner/kassetter enkelt.

Sett din lit til HPs miljølederskap. Originale HP LaserJet-tonerkassetter med forbedret toner kan bidra til energibesparelser1, og er utviklet med tanke på
miljøet. Resirkuler originale HP-patroner/kassetter på en ansvarlig måte med HP Planet Partners2.

Strømsparingsberegningen er basert på HPs Laserjet svart-hvitt-skrivere, og sammenligner den energieffektive toneren i den nyeste skriveren i en klasse med sin eldre skriver med konvensjonell toner. Det angitte
strømforbruket under utskrift, deles på skriverens sider per minutt. Faktiske besparelser kan variere.
2Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av tonerkassetter fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land og områder over hele verden gjennom HPs Planet Partners-ordning. Besøk
http://www.hp.com/recycle for å få mer informasjon eller be om returkonvolutter og innsamlingskartonger.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Enterprise 700 M712-skrivere; HP LaserJet Enterprise MFP M725-serien

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vekt

Gjennomsnittlig
kassettytelse

CF214A

HP 14A svart original LaserJet-tonerkassett

886111043361

497 x 195 x 330 mm

2,7 kg

10 000 sider

CF214X

HP 14X høy kapasitet svart original
LaserJet-tonerkassett

886111043378

497 x 195 x 330 mm

2,7 kg

17 500 sider

Gjennomsnittlig kapasitet basert på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av bildene som skrives ut og andre faktorer. Se
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
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