Dane techniczne

Wkłady laserowe HP 81 LaserJet
(CF281A, CF281X)

Wyjątkowo niezawodne oryginalne wkłady laserowe HP pozwalają uzyskać wspaniałe
rezultaty drukowania. Profesjonalnej jakości dokumenty, oszczędność zasobów i większa
efektywność pracy biurowej pozytywnie wpłyną na wizerunek firmy.

Idealne rozwiązanie dla małych i średnich zespołów oraz klientów korporacyjnych, którzy poszukują wkładu
laserowego zapewniającego niezmiennie wysoką jakość wydruków, oszczędność czasu i optymalizację
procesów drukowania w biurze.

Niezawodne rezultaty wysokiej jakości.

Profesjonalnej jakości dokumenty, z których można być dumnym – za każdym razem.

Oszczędność czasu i niższe koszty.

Oszczędność zasobów, możliwość drukowania dużych nakładów i darmowy, łatwy recykling wkładów za pośrednictwem programu HP Planet Partners.1

Łatwe drukowanie na potrzeby aktywnej firmy.

Większa efektywność pracy biurowej: szybkie drukowanie, szybka instalacja wkładów i łatwe uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych dzięki usłudze HP
SureSupply.2

Dostępność programu jest różna. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling kaset HP na obszarze ponad 50 krajów, terytoriów i regionów w Azji, Europie i obu Amerykach. Więcej informacji
można znaleźć na stronie http://www.hp.com/recycle.
2Zasady i dostępność programu mogą być różne w zależności od kraju. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.hp.com/learn/suresupply. Brak zgodności z systemem Windows 2000.
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Informacje o zgodności
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise Flow M630z, urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise M630f, urządzenie
wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise M630dn

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

Wymiary (dł x szer x gł) Waga

Średnia wydajność kasety
z tonerem

CF281A

Oryginalny wkład laserowy HP 81A LaserJet, czarny

887758147894

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

10 500 stron

CF281X

Oryginalny wkład laserowy HP 81X LaserJet, czarny XL

887758147900

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

25 000 stron

Przybliżona średnia wydajność wg normy ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe
informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
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