Datu lapa

HP 87 LaserJet tonera kasetnes
(CF287A, CF287AS, CF287XF, CF287XD, CF287X)

Ideāli piemērotas konsekventai un kvalitatīvai melnbalto lapu drukāšanai lielā ātrumā, kam ir
paredzēts jūsu HP printeris vai MFP, vienlaikus palīdzot pasargāt pret krāpšanu.
Varat paļauties uz Original HP tonera kasetnēm ar JetIntelligence, lai ātri nodrošinātu vairāk lapu
nekā jebkad iepriekš , kā arī pieejamas augsta ražīguma opcijas un krāpšanas apkarošanas
tehnoloģija konsekventas HP kvalitātes nodrošināšanai.
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Vairāk lapu un lielāka vērtība nekā jebkad agrāk

1

Nodrošiniet maksimālu ieguvumu no savas kasetnes.1 Original HP High Yield tonera kasetnes ar JetIntelligence nodrošina vairāk lapu nekā jebkad
iepriekš.1 Paļaujieties uz tonera līmeņu inteliģento izsekošanu un ļoti efektīvajām augsta ražīguma opcijām.2,3
Iegūstiet vairāk no saviem ieguldījumiem. Lapu maksimizēšanas tehnoloģija palīdz nodrošināt vairāk lapu uz kasetni nekā jebkad iepriekš.1

Drukājiet lielā ātrumā, neupurējot kvalitāti

Veidojiet konsekventi kvalitatīvus dokumentus jūsu HP printerim vai MFP paredzētajā ātrumā. Īpaši izstrādātās Original HP tonera kasetnes ar
JetIntelligence atbilst jūsu printera ātrajam sniegumam un nodrošina cerētos rezultātus.
Turpiniet paļauties uz konsekventu kvalitāti lielā ātrumā, izmantojot Original HP tonera kasetnes ar JetIntelligence.

Palīdz nodrošināt aizsardzību pret krāpšanu un uzturēt kvalitāti

Palīdziet aizsargāt savu uzņēmumu pret viltotām kasetnēm, izmantojot HP ekskluzīvo krāpšanas apkarošanas tehnoloģiju. Pārvaldiet uzņēmējdarbības
izmaksas un uzturiet kvalitātes standartus, izmantojot tikai Original HP politikas un kasetņu aizsardzību.
Ar inovatīvo krāpšanas apkarošanas tehnoloģiju palīdziet nodrošināt autentisku HP kvalitāti, par kuru esat samaksājis.

Palīdziet aizsargāt savu ieguldījumu

Iegūstiet vairāk lapu no sava HP printera vai MFP.1 Original HP tonera kasetnes ar JetIntelligence ir piemērotas jūsu printera ātrajam sniegumam, lai gūtu
konsekventus rezultātus. Izvēlieties tonera kasetnes, kas palīdz printerim darboties optimāli — Original HP.
Turpiniet paļauties uz konsekventu kvalitāti lielā ātrumā, izmantojot precīzu melnās krāsas toneri ar īpaši formulētu precizitāti.

Pamatojoties uz ISO/IEC 19752 kasetņu ražīgumu HP 55X High Yield melnās krāsas Original LaserJet tonera kasetnēm salīdzinājumā ar HP 87X High Yield melnās krāsas oriģinālajām LaserJet tonera kasetnēm.
Papildinformāciju skatiet vietnē http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 HP 87X High Yield melnās krāsas Original LaserJet tonera kasetnes nav iekļautas printera iegādes komplektā; tās jāiegādājas atsevišķi. Papildinformāciju skatiet vietnē http:/www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Salīdzinājumā ar iepriekšējo produktu kasetņu rezultātiem.
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Savietojamības noteikumi
HP LaserJet Enterprise M506 printeru sērija; HP LaserJet Enterprise MFP M527 sērija

Produkta specifikācijas
P/N

Apraksts

Vidējā kasetnes produktivitāte * Izmēri (G x P x Dz)

Svars

UPC kods

CF287A

HP 87A Original LaserJet tonera kasetne, melna

9000 lappuses

362 × 102 × 227 mm

1,3 kg

889296182894

CF287AS

HP 87AS Original LaserJet tonera kasetne, melna

6000 lappuses

362 × 102 × 227 mm

1,35 kg

190781785774

CF287XF

HP 87X High Yield melnās Original LaserJet tonera
kasetnes (komplektā 2 gab.)

Katrai kasetnei: 18 000 lappuses

373 × 244 × 281 mm

3,76 kg

190780576090

CF287XD

HP 87X High Yield melnās Original LaserJet tonera
kasetnes (komplektā 2 gab.)

Katrai kasetnei: 18 000 lappuses

373 × 244 × 281 mm

3,76 kg

190780576083

CF287X

HP 87X High Yield Original LaserJet tonera kasetne,
melna

18 000 lappuses

373 × 122 × 281 mm

1,65 kg

889296182900

*Aptuvenais vidējais ražīgums, pamatojoties uz ISO/IEC 19752. Faktiskais ražīgums ievērojami atšķiras, atkarībā no izdrukāto lapu satura un citiem faktoriem. Papildinformāciju skatiet šeit:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantija
HP Premium aizsardzības garantija. Tiek garantēts, ka šim HP produktam nav materiālu vai ražošanas procesa laikā radušos defektu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par HP izejmateriāliem, apmeklējiet http://www.hp.com
Izstrādājums var atšķirties no attēlos redzamā. © Autortiesības 2017 HP Development Company, L.P. Šeit iekļautā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja
brīdinājuma. Vienīgā garantija, ko HP sniedz saviem izstrādājumiem un pakalpojumiem, ir izklāstīta tiešās garantijas paziņojumos, kas tiek piegādāti kopā ar izstrādājumu
vai pakalpojumu. Nekas no šeit iekļautā nenodrošina papildu garantiju. HP neatbild par tehniskajām un drukas kļūdām vai izlaidumiem šajā dokumentā.
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