Adatlap

HP 81 LaserJet tonerkazetták
(CF281A, CF281X)

A kiváló megbízhatóságú eredeti HP LaserJet tonerkazettákkal kiemelkedő nyomtatási
eredményeket érhet el. A professzionális minőségű dokumentumokkal vállalkozása a legjobb
arcát mutathatja, valamint erőforrásokat takaríthat meg és hatékonyabban dolgozhat.

Ideális a kis és közepes méretű munkacsoportok, illetve a nagyvállalati ügyfelek számára, akik olyan
tonerkazettát szeretnének, amely biztosítja a megbízható, minőségi nyomtatást, segít időt és erőforrásokat
megtakarítani és optimalizálja az irodai nyomtatást.

Megbízható, minőségi eredményeket érhet el.

Professzionális minőségű dokumentumokat nyomtathat, amelyeknek minden egyes lapjára büszke lehet.

Időt takaríthat meg és csökkentheti a költségeit.

Takarékoskodhat az erőforrásokkal, nagy mennyiségben nyomtathat és számíthat a HP Planet Partners program keretében elérhető egyszerű és
ingyenesen patron-újrahasznosításra.1

A nyomtatással lendületben tarthatja vállalkozását.

Növelheti az irodai hatékonyságot: gyorsan nyomtathat, pillanatok alatt patront cserélhet és egyszerűen beszerezheti a cserekellékeket a HP SureSupply
szolgáltatáson keresztül.2

1A

program elérhetősége változó. Az eredeti HP patronok visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában, jelenleg több mint 50
országban érhető el. További információk: http://www.hp.com/recycle.
2A program részletei és elérhetősége országonként változhat. További információ: http://www.hp.com/learn/suresupply. A Windows® 2000 operációs rendszerrel nem kompatibilis.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z, HP LaserJet Enterprise MFP M630f, HP LaserJet Enterprise MFP M630dn

Termékjellemzők
Termékszám Megnevezés

UPC kód

Méretek (h x sz x m)

Súly

Festékkazetta átlagos
élettartama

CF281A

HP 81A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta

887758147894

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

10 500 oldal

CF281X

HP 81X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet
tonerkazetta

887758147900

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

25 000 oldal

Becsült átlagos kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány alapján. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További
részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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