Datablad

HP 81 LaserJet-tonerpatroner
(CF281A, CF281X)

Oplev de særdeles pålidelige, originale HP LaserJet-tonerpatroner, der giver fantastiske
udskriftsresultater. Få din virksomhed til at tage sig bedst muligt ud med dokumenter i
professionel kvalitet, spar på ressourcerne, og øg effektiviteten på kontoret.

Ideel til små og mellemstore arbejdsgrupper og virksomhedskunder, der vil have tonerpatroner, der sikrer
ensartede udskrifter i høj kvalitet, sparer tid og ressourcer og optimerer udskrivning på kontoret.

Opnå pålidelige resultater af høj kvalitet.

Fremstil dokumenter i professionel kvalitet, som din virksomhed kan være stolt af – side efter side.

Spar tid, og spar på omkostningerne.

Spar på ressourcerne, udskriv i store mængder og bliv gratis en del af den nemme genbrugsplan HP Planet Partners.1

Det her er udskrivning, der holder virksomheden kørende.

Øg effektiviteten på kontoret: Udskriv i en fart, installer patronerne hurtigt, og få nemt nye blækpatroner til udskiftning igennem HP SureSupply.2

1Programmet

findes ikke i alle lande. HP's Planet Partners-program til returnering og genanvendelse af HP blækpatroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika.
Læs mere på http://www.hp.com/recycle.
2Programfunktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land. Du kan få mere at vide på http://www.hp.com/learn/suresupply. Ikke kompatibel med Windows® 2000.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z, HP LaserJet Enterprise MFP M630f, HP LaserJet Enterprise MFP M630dn

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vægt

Gennemsnitlig
patronkapacitet

CF281A

Original HP 81A LaserJet-tonerpatron, sort

887758147894

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

10.500 sider

CF281X

Original HP 81X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, 887758147900
sort

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

25.000 sider

Anslået antal sider i gennemsnit baseret på ISO/IEC 19752. Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Få mere at vide på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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