Datablad

HP 81 LaserJet tonerkassetter
(CF281A, CF281X)

Gläd dig åt exceptionellt tillförlitliga HP LaserJet originaltonerkassetter som ger enastående
utskriftsresultat. Visa upp företagets bästa sida med dokument av professionell kvalitet,
spara på resurser och öka effektiviteten på kontoret.

Idealiska för små och medelstora arbetsgrupper och företagskunder som vill ha en tonerkassett som ger
konsekventa, högkvalitativa utskrifter, hjälper dig att spara tid och resurser och optimerar utskrifterna på
kontoret.

Få tillförlitliga resultat av hög kvalitet.

Producera företagsdokument av professionell kvalitet som du kan vara stolt över – sida efter sida.

Spara tid och sänk kostnaderna.

Spara på resurser, skriv ut stora volymer och återvinn dina förbrukningsartiklar kostnadsfritt via HP Planet Partners.1

Gör utskrifter som får verksamheten att rulla.

Öka effektiviteten på kontoret: skriv ut snabbt, installera kassetterna smidigt och skaffa enkelt nya förbrukningsartiklar via HP SureSupply.2

1Tillgängligheten

till programmet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via
HP Planet Partner-programmet. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
2Programmets omfattning och tillgänglighet kan variera i olika länder. Mer information finns på http://www.hp.com/learn/suresupply. Fungerar inte med Windows ® 2000.
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Kompatibilitetsförklaring
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z, HP LaserJet Enterprise MFP M630f, HP LaserJet Enterprise MFP M630dn

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

UPC-kod

Yttermått (l x b x d)

Vikt

Antal sidor, medeltal

CF281A

HP 81A svart original LaserJet tonerkassett

887758147894

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

10 500 sidor

CF281X

HP 81X svart original LaserJet tonerkassett med hög
kapacitet

887758147900

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

25 000 sidor

Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information
finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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