Údajový list

Tonerové kazety HP 81 LaserJet
(CF281A, CF281X)

Vychutnajte si mimoriadne spoľahlivé originálne tonerové kazety HP LaserJet, ktoré dosahujú
vynikajúce výsledky tlače. Zaistite svojmu podniku čo najlepší imidž s dokumentmi
profesionálnej kvality, šetrite zdroje a zvyšujte efektivitu v kancelárii.

Ideálne pre malé až stredné tímy a zákazníkov veľkých firiem, ktorí požadujú tonerové kazety zabezpečujúce
stálu, vysoko kvalitnú tlač, pomáhajú šetriť čas a prostriedky a optimalizujú tlač v kancelárii.

Dosahujte vysokokvalitné výsledky.

Vytvárajte dokumenty profesionálnej kvality, na ktoré váš podnik môže byť hrdý – stranu za stranou.

Šetrite čas a znížte náklady.

Šetrite zdroje, tlačte veľké objemy a spoľahnite sa na bezplatnú a jednoduchú recykláciu prostredníctvom programu HP Planet Partners.1

Vychutnajte si tlač, ktorá udržiava váš podnik v pohybe.

Zvýšte efektivitu svojej kancelárie: tlačte rýchlo, nainštalujte kazety rýchlo a jednoducho, a získajte výmenu spotrebného materiálu pomocou služby HP
SureSupply.2

1Dostupnosť

programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia originálnych kaziet HP je dostupná prostredníctvom programu HP Planet Partners vo vyše 50 krajinách, teritóriách a regiónoch v Ázii, Európe, Severnej a Južnej
Amerike. Ďalšie informácie nájdete na http://www.hp.com/recycle.
2Funkcie a dostupnosť programu sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie sú na stránke http://www.hp.com/learn/suresupply. Nie je kompatibilné s Windows ® 2000.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise Flow M630z, multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise M630f, multifunkčná tlačiareň HP
LaserJet Enterprise M630dn

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Kód UPC

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Priemerná výdatnosť
kazety

CF281A

Čierna originálna tonerová kazeta HP 81A LaserJet

887758147894

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

10 500 strán

CF281X

Originálna čierna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou 887758147900
HP 81X LaserJet

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

25 000 strán

Približná priemerná výťažnosť na základe normy ISO/IEC 19752. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete
na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
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