Datablad

HP 14 LaserJet-tonerkassetter
(CF214A, CF214X)

HP 14 LaserJet tonerkassetter producerar dokument av professionell kvalitet. Skriv ut med
hög hastighet utan att ge avkall på kvaliteten och räkna med energibesparingar. Original HP
LaserJet tonerkassetter har utvecklats för att ge optimal prestanda med HP skrivare och
MFP-enheter.
Idealisk för administrerade miljöer på stora och små företag som konsekvent behöver producera dokument av
professionell kvalitet med en tonerkassett som använder energieffektiv toner.

Maximera driftstiden med original HP LaserJet tonerkassetter

Sätt fart på effektiviteten med original HP LaserJet tonerkassetter. Förbättrad HP toner fäster snabbt på dokumenten vilket ger snabba utskrifter med
enastående kvalitet. Du får snabb och enkel installation och exceptionellt mycket för pengarna med högkapacitetskassetter.

Få professionell kvalitet, gång på gång.

Producera dokument med professionell kvalitet och få problemfria utskrifter för ditt företag. Skriv ut tydlig text och skarp, svart grafik sida efter sida. HP
LaserJet originaltonerkassetter är utformade och testade med skrivaren för att ge konsekventa resultat.

Skriv ut på ett ansvarsfullt sätt och återvinn enkelt kassetterna.

Du kan lita på HP:s miljöåtagande. Original HP LaserJet tonerkassetter med förbättrad toner kan hjälpa dig att spara energi1 och har utvecklats med miljön
i åtanke. Återvinn original HP kassetter på ett ansvarsfullt sätt med HP Planet Partners2.

1Beräkningen

av energibesparingar baseras på HPs svartvita LaserJet-skrivare där den energisnåla tonern i den senaste skrivarmodellen inom en klass jämförs med en äldre modell med konventionell toner. Den angivna
energiförbrukningen under utskrift divideras med antalet utskrivna sidor per minut. De verkliga besparingarna kan variera.
2Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HP tonerkassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder och regioner över hela världen via HP Planet Partner-programmet. Om du vill ha mer
information eller beställa returkuvert och kartonger för stora volymer, gå till http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetsförklaring
HP LaserJet Enterprise 700-skrivare i M712-serien; HP LaserJet Enterprise MFP M725-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

UPC-kod

Yttermått (l x b x d)

Vikt

Antal sidor, medeltal

CF214A

HP 14A svart LaserJet-tonerkassett, original

886111043361

497 x 195 x 330 mm

2,7 kg

10 000 sidor

CF214X

HP 14X svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet,
original

886111043378

497 x 195 x 330 mm

2,7 kg

17 500 sidor

Genomsnittlig kapacitet baserad på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer
information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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