Dataark

HP 81 LaserJet-tonerkassetter
(CF281A, CF281X)

Få svært pålitelige originale HP LaserJet-tonerkassetter som gir fantastiske
utskriftsresultater. Bidra til at bedriften tar seg best ut med dokumenter i profesjonell
kvalitet, ta vare på ressurser og øke produktiviteten på kontoret.

Ideell for små til mellomstore arbeidsgrupper og næringsdrivende som ønsker en tonerkassett som bidrar til
konsistente utskrifter av høy kvalitet, tids- og ressursbesparelser og optimaliserte kontorutskrifter.

Få pålitelige resultater av høy kvalitet.

Produser dokumenter i profesjonell kvalitet som bedriften kan være stolt av – side etter side.

Spar tid og redusere kostnader.

Ta vare på ressursene, skriv ut store volumer og velg gratis og enkel resirkulering av patroner/kassetter gjennom HP Planet Partners.1

Sørg for utskrifter som holder virksomheten i gang.

Øk produktiviteten på kontoret: skriv ut raskt, installer kassetter raskt og enkelt, motta erstatningsrekvisita via HP SureSupply.2

Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale patroner fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet
Partners-program. Se http://www.hp.com/recycle for mer informasjon.
2Programfunksjoner og tilgjengelighet kan variere fra land til land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke 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

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vekt

Gjennomsnittlig
kassettytelse

CF281A

HP 81A svart original LaserJet-tonerkassett

887758147894

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

10 500 sider

CF281X

HP 81X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassett 887758147900

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

25 000 sider

Omtrentlig kapasitet i snitt basert på ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
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