Tiedot

HP 26 LaserJet -värikasetit
(CF226XD, CF226X, CF226A)

Sopii erinomaisesti tasalaatuisten mustavalkosivujen tulostamiseen suurilla nopeuksilla,
joita varten HP-tulostimesi tai -monitoimilaitteesi on valmistettu, ja auttaa samalla
suojaamaan väärennöksiltä.
HP:n alkuperäiset värikasetit ja niiden JetIntelligence-väriaine tuottavat suurilla nopeuksilla
enemmän sivuja kuin koskaan , ja edulliset riittoisat kasettivaihtoehdot sekä
väärennöstenestotekniikka takaavat tasaisen HP-laadun – tähän kilpailijat eivät pysty.
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Aiempaa enemmän sivuja ja lisäarvoa

2

1

Voit olla varma, että saat täyden hyödyn tulostuskasetistasi.1 HP:n alkuperäiset värikasetit ja niiden JetIntelligence-väriaine takaavat enemmän sivuja kuin
koskaan aikaisemmin.1 Voit luottaa väriainetason älykkääseen seurantaan ja kustannustehokkaisiin, riittoisiin värikasettivaihtoehtoihin.2,3
Hyödy enemmän sijoituksestasi. Sivujen maksimointitekniikka tarjoaa enemmän sivuja kasettia kohti kuin koskaan aikaisemmin.1

Tulosta nopeasti laadusta tinkimättä

Tuota tasaisen laadukkaita asiakirjoja nopeudella, johon HP-tulostimesi tai -monitoimilaitteesi on tarkoitettu. Alkuperäiset riittoisat HP-värikasetit ja niiden
JetIntelligence-väriaine täydentävät tulostimen erittäin nopeaa suorituskykyä ja takaavat odotuksiasi vastaavan tuloksen.
HP:n alkuperäisillä värikaseteilla saat tasaista laatua suurilla nopeuksilla.

Suojaudu väärennöksiltä ja ylläpidä korkeaa laatua

Suojaa yrityksesi väärennetyiltä värikaseteilta HP:n ainutlaatuisen väärennöstenestotekniikan avulla. Hallitse liiketoiminnan kustannuksia ja ylläpidä
HP-tulostimiesi ja -monitoimilaitteidesi laatua alkuperäisillä HP:n menettelytavoilla ja värikasettien suojauksella.
Innovatiivinen väärennöstenestotekniikka varmistaa, että saat aitoa HP-laatua, josta olet maksanut.

Suojaa sijoituksesi

Saat enemmän tulosteita HP-tulostimellasi tai -monitoimilaitteellasi.1 HP:n alkuperäiset värikasetit ja niiden JetIntelligence-väriaine täydentävät
tulostimen nopeaa suorituskykyä ja tuottavat tasaista laatua. Valitse värikasetit, joilla saat kaiken irti tulostimestasi – HP:n alkuperäiset.
Erikoisvalmistetulla tarkalla mustalla väriaineella saat tasaista laatua suurilla nopeuksilla.

Perustuu ISO/IEC 19752 -standardin mukaisiin alkuperäisen riittoisan mustan HP 80X LaserJet -värikasetin riittoisuuksiin verrattuna alkuperäisiin riittoisiin mustiin HP 26X LaserJet -värikasetteihin. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Alkuperäiset riittoisat mustat HP 26X LaserJet -värikasetit eivät sisälly toimitukseen. Hankittava erikseen. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Verrattuna edeltävien tuotteiden kasettimittauksiin.
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Yhteensopivuuslausunto
HP LaserJet Pro M402 -sarja HP LaserJet Pro MFP M426 -sarja

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

Paino

UPC-tunnus

CF226XD

HP 26X alkuperäinen riittoisa musta LaserJet
-värikasetti, kaksoispakkaus

Kasettia kohti: 9 000 sivua

362 × 204 × 227 mm

2,7 kg

190780576106

CF226X

HP 26X, alkuperäinen riittoisa musta
LaserJet-värikasetti

9 000 sivua

362 × 102 × 227 mm

1,23 kg

889296154778

CF226A

HP 26A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti

3 100 sivua

362 × 102 × 198 mm

1,0 kg

889296154761

Takuu
HP:n Premium Protection -takuu. Tälle HP-tuotteelle annetaan materiaali- ja valmistusviat kattava takuu.
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