Dane techniczne

Wkłady z tonerem HP 14 LaserJet
(CF214A, CF214X)

Wkłady laserowe HP 14 LaserJet zapewniają profesjonalną jakość drukowanych dokumentów.
Duża prędkość drukowania i oszczędność energii bez obniżenia jakości. Oryginalne wkłady
laserowe HP są projektowane z myślą o optymalnej wydajności we współpracy z drukarkami i
urządzeniami wielofunkcyjnymi firmy HP.
Idealne do zarządzanych środowisk w przedsiębiorstwach i małych firmach, w których niezbędne jest stałe
produkowanie dokumentów najwyższej jakości, przy użyciu wkładów z wydajnym tonerem.

Oryginalne wkłady laserowe HP zapewniają maksymalny czas pracy drukarki bez przestojów

Oryginalne wkłady laserowe HP LaserJet pozwalają zwiększyć wydajność pracy. Udoskonalony toner HP szybko łączy się z dokumentami, zapewniając
krótki czas drukowania i wysoką jakość. Wkłady o dużej pojemności zapewniają szybką i łatwą instalację oraz wyjątkowe korzyści.

Profesjonalna jakość za każdym razem.

Dokumenty profesjonalnej jakości i bezproblemowe drukowanie w firmie. Wyraźny tekst i szczegółowa czarna grafika strona po stronie. Oryginalne wkłady
z tonerem HP LaserJet są opracowywane i testowane razem z drukarką w celu zapewnienia jednolitych rezultatów.

Odpowiedzialne drukowanie i łatwy recykling wkładów.

HP to uznany lider w dziedzinie ochrony środowiska. Oryginalne wkłady z udoskonalonym tonerem HP LaserJet pomagają zapewnić oszczędności w
zakresie zużycia energii1 oraz chronić środowisko. Program HP Planet Partners2 zapewnia odpowiedzialny recykling oryginalnych wkładów HP.

1Obliczenia

dotyczące oszczędności energii oparto na wynikach monochromatycznych drukarek HP LaserJet i porównaniu energooszczędnych tonerów zastosowanych w najnowszym modelu drukarek danej klasy ze
starszą drukarką z tonerem konwencjonalnym. Podane zużycie energii w czasie drukowania jest dzielone przez liczbę stron drukowanych na minutę. Rzeczywiste oszczędności mogą być inne.
2Dostępność programu może być różna. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling wkładów laserowych HP na obszarze ponad 50 krajów, terytoriów i regionów na całym świecie. Więcej informacji
jest dostępnych na stronie http://www.hp.com/recycle. Można tam także zamówić koperty zwrotne i opakowania do gromadzenia wkładów przeznaczonych do zwrotu.
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Informacje o zgodności
Drukarki HP LaserJet Enterprise 700 serii M712; Urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise serii M725

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

Wymiary (dł x szer x gł) Waga

Średnia wydajność kasety
z tonerem

CF214A

HP 14A oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet

886111043361

497 x 195 x 330 mm

2,7 kg

10 000 stron

CF214X

HP 14X oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet XL 886111043378

497 x 195 x 330 mm

2,7 kg

17 500 stron

Średnia wydajność wkładu jest oparta na normie ISO/IEC 19752 przy druku ciągłym. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić, w zależności od drukowanych obrazów i innych
czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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