Fişa de date

Cartuşe de toner HP 14 LaserJet
(CF214A, CF214X)

Cartuşele de toner LaserJet HP 14 produc documente de calitate profesională. Imprimaţi la
viteză ridicată fără sacrificarea calităţii şi contaţi pe economiile de energie. Cartuşele de toner
LaserJet originale HP sunt proiectate pentru performanţe optime cu imprimantele şi
multifuncţionalele HP.
Soluţie ideală pentru medii gestionate din IMM-uri care au nevoie să producă documente de calitate
profesională cu un cartuş de toner care utilizează toner eficient energetic.

Maximizaţi timpul de funcţionare cu cartuşele de toner LaserJet originale HP

Creşteţi eficienţa utilizând cartuşe de toner LaserJet originale HP. Tonerul HP îmbunătăţit fuzionează rapid cu documentele, pentru o imprimare rapidă, de
o calitate remarcabilă. Cu cartuşele de mare capacitate, obţineţi o instalare rapidă şi simplă, plus o valoarea excepţională.

Obţineţi de fiecare dată o calitate profesională.

Produceţi documente de calitate profesională şi beneficiaţi de imprimare fără probleme pentru firma dvs. Imprimaţi text clar şi grafică alb-negru precisă,
pagină după pagină. Cartuşele de toner HP LaserJet originale sunt proiectate şi testate împreună cu imprimanta pentru a asigura rezultate constante.

Imprimaţi responsabil şi reciclaţi simplu cartuşele.

Contaţi pe poziţia de lider a companiei HP în campania de protejare a mediului. Cartuşele de toner LaserJet originale HP cu toner îmbunătăţit vă pot ajuta
să economisiţi energie1, fiind proiectate în semn de respect faţă de mediu. Reciclaţi responsabil cartuşele originale HP, prin programul HP Planet Partners2.

1Calculul

economiilor de energie s-a efectuat pentru imprimante HP LaserJet alb-negru prin compararea tonerului eficient energetic utilizat la cea mai recentă imprimantă dintr-o clasă cu tonerul convenţional utilizat la
modelul mai vechi de imprimantă echivalentă. Consumul de energie declarat, în timpul imprimării, se împarte la numărul de pagini pe minut corespunzător imprimantei. Economiile reale pot varia.
2Disponibilitatea programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor de toner HP este disponibilă în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din întreaga lume prin programul HP Planet Partners. Pentru informaţii
suplimentare sau pentru a solicita plicuri şi cutii de colectare masivă pentru returnare, vizitaţi http://www.hp.com/recycle.
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Declaraţie de compatibilitate
HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series; HP LaserJet Enterprise MFP M725 series

Specificaţii produs
Număr
produs

Descriere

Cod UPC

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Capacitateea medie a
cartuşului

CF214A

Cartuş de toner LaserJet original HP 14A Negru

886111043361

497 x 195 x 330 mm

2,7 kg

10.000 de pagini

CF214X

Cartuş de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 886111043378
14X Negru

497 x 195 x 330 mm

2,7 kg

17.500 pagini

Capacitate medie de imprimare a cartuşului pe baza ISO/IEC 19752, la imprimare continuă. Capacităţile reale variază substanţial în funcţie de imaginile imprimate şi de alţi factori. Pentru
detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanţii pentru
produsele şi serviciile HP sunt cele din declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc aceste produse şi servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată
drept garanţie suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.
4AA4-3557ROE, Iunie 2014

