Datový list

HP 81 Tonerové kazety LaserJet
(CF281A, CF281X)

Užijte si mimořádně spolehlivé originální tonerové kazety HP LaserJet, s jejichž pomocí
dosáhnete skvělých tiskových výsledků. Pomozte vylepšit image své firmy s dokumenty v
profesionální kvalitě a zároveň šetřete přírodní zdroje a zvyšte kancelářskou efektivitu.

Ideální pro malé až středně velké týmy a podnikové zákazníky, kteří chtějí tonerovou kazetu, která pomáhá
zajistit konzistentní, vysoce kvalitní tisk, šetří čas a zdroje a optimalizuje tisk v kanceláři.

Dosahujte spolehlivých, vysoce kvalitních výsledků.

Tiskněte profesionálně vypadající dokumenty, kterými se vaše firma může pyšnit – stránku za stránkou.

Šetřete čas a snižte náklady.

Chraňte přírodní zdroje, tiskněte ve velkém objemu a spolehněte se na bezplatnou, snadnou recyklaci kazet v rámci programu HP Planet Partners.1

Užijte si tisk, který udrží vaši firmu v chodu.

Zvyšte kancelářskou efektivitu: rychlý tisk, rychlá instalace kazet a snadná dostupnost náhradních spotřebních materiálů prostřednictvím služby HP
SureSupply.2

Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím
programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/recycle.
2Vlastnosti programu a jeho dostupnost se mohou v různých zemích lišit. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/learn/suresupply. Není kompatibilní se systémem Windows® 2000.
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Prohlášení o kompatibilitě
Průchozí multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M630z, multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M630f, multifunkční tiskárna HP
LaserJet Enterprise M630dn

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Kód UPC

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Průměrná výtěžnost
kazety

CF281A

HP 81A Černá originální tonerová kazeta LaserJet

887758147894

391 × 193 × 300 mm

2,47 kg

10 500 stran

CF281X

HP 81X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s
vysokou výtěžností

887758147900

391 × 193 × 327 mm

3,33 kg

25 000 stran

Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
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