Fişa de date

Cartuşe de toner LaserJet HP 81
(CF281A, CF281X)

Bucuraţi-vă de cartuşele de toner LaserJet originale HP care sunt extrem de fiabile şi asigură
rezultate de imprimare remarcabile. Contribuiţi la crearea celei mai bune imagini a firmei
dumneavoastră, cu documente de calitate profesională, economisiţi resursele şi creşteţi
eficienţa în birou.
Produsul ideal pentru echipe mici şi medii, precum şi pentru clienţi din întreprinderi care doresc un cartuş de
toner care asigură în mod constant imprimări de înaltă calitate, contribuie la economisirea timpului şi a
resurselor şi optimizează imprimarea la birou.

Obţineţi rezultate sigure, de înaltă calitate.

Produceţi documente de calitate profesională, cu care firma dumneavoastră se poate mândri – pagină după pagină.

Economisiţi timp, reduceţi costurile.

Economisiţi resursele, imprimaţi volume mari şi contaţi pe reciclarea gratuită şi simplă a cartuşelor, prin HP Planet Partners.1

Bucuraţi-vă de imprimări care menţin afacerea în mişcare.

Creşteţi eficienţa biroului: imprimaţi rapid, instalaţi rapid cartuşele şi primiţi simplu consumabile de schimb prin HP SureSupply.2

1Disponibilitatea

programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor originale HP este disponibilă în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din Asia, Europa, America de Nord şi America de Sud prin programul HP
Planet Partners. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/recycle.
2Caracteristicile şi disponibilitatea programului pot varia de la o ţară/regiune la alta. Pentru informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/learn/suresupply. Nu este compatibil cu Windows® 2000.
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Declaraţie de compatibilitate
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z, HP LaserJet Enterprise MFP M630f, HP LaserJet Enterprise MFP M630dn

Specificaţii produs
Număr
produs

Descriere

Cod UPC

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Capacitateea medie a
cartuşului

CF281A

Cartuş de toner LaserJet original HP 81A Negru

887758147894

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

10.500 pagini

CF281X

Cartuş de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 887758147900
81X Negru

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

25.000 pagini

Capacitatea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 19752. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
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