Tiedot

HP 81 LaserJet -väriainekasetit
(CF281A, CF281X)

Nauti erittäin luotettavista, alkuperäisistä HP LaserJet -värikaseteista, joiden avulla saat
erinomaisia tulosteita. Yrityksesi tekee vaikutuksen tuottamalla ammattimaisia asiakirjoja,
säästämällä resursseja ja parantamalla tehokkuutta omassa toimistossa.

Ihanteellinen pienille ja keskisuurille työryhmille ja yritysasiakkaille, joiden käyttämien väriainekasettien
tulee taata tasaiset, laadukkaat tulosteet, auttaa säästämään aikaa ja resursseja ja optimoida
tulostustoiminnot omassa toimistossa.

Saavutat laadukkaat tulokset varmasti.

Tuota ammattilaatuisia asiakirjoja, joista yrityksesi voi olla ylpeä – sivu toisensa jälkeen.

Säästä aikaa ja vähennä kustannuksia.

Säästä resursseja, tulosta suuria määriä ja käytä HP Planet Partners -ohjelman ilmaisia kasetinkierrätyspalveluja.1

Nauti tulostuksesta, joka pitää liiketoimintasi liikkeessä.

Paranna toimistosi tuottavuutta: tulosta nopeasti, asenna kasetit nopeasti ja hanki uusia tarvikkeita helposti HP SureSupply -ohjelman kautta.2

Ohjelman saatavuus vaihtelee. HP Planet Partners -ohjelman ansiosta alkuperäisiä HP-mustekasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 50 maassa tai alueella Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
2Ohjelman sisältö ja saatavuus saattavat vaihdella maittain. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/learn/suresupply. Ei sovi yhteen Windows® 2000 -version kanssa.
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Yhteensopivuuslausunto
HP LaserJet Enterprise Flow M630z -monitoimitulostin, HP LaserJet Enterprise M630f -monitoimitulostin, HP LaserJet Enterprise M630dn
-monitoimitulostin

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

UPC-tunnus

Mitat (korkeus x leveys Paino
x syvyys)

Riittoisuus keskimäärin

CF281A

HP 81A, alkuperäinen musta LaserJet-väriainekasetti

887758147894

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

10 500 sivua

CF281X

HP 81X, alkuperäinen riittoisa musta LaserJet-värikasetti 887758147900

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

25 000 sivua

Likimääräinen keskiarvoriittoisuus, perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
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