Datablad

HP 87 LaserJet-tonerkassetter
(CF287A, CF287XD, CF287X)

Idealiska för att skriva ut konsekventa kvalitetsdokument i svartvitt med hastigheter som din
HP-skrivare eller MFP-enhet har utformats för att uppnå.
Du kan lita på HP originaltonerkassetter med JetIntelligence, som skriver ut fler sidor än någonsin i
hög hastighet , plus prisvärda alternativ för hög kapacitet och en teknik för bedrägeribekämpning
som säkerställer konsekvent HP-kvalitet – och det kan konkurrenterna inte matcha.
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Fler sidor och mer valuta för pengarna än någonsin.

1

Du kan lita på att du får ut mer av tonerkassetten.1 HP originaltonerkassetter med JetIntelligence skriver ut fler sidor än någonsin.1 Du kan förlita dig på
intelligent spårning av tonernivåer och kostnadseffektiva alternativ med hög kapacitet.2,3
Få ut mer av din investering. Sidmaximeringsteknik ger fler sidor per kassett än någonsin tidigare.1

Skriv ut med höga hastigheter utan att ge avkall på kvaliteten

Producera konsekventa kvalitetsdokument i hastigheter som din HP-skrivare eller MFP-enhet har utformats för att uppnå. Specialutformade HP
originaltonerkassetter med JetIntelligence, matchar skrivarens höga prestanda och hastighet och ger de resultat som du förväntar dig.
Fortsätt att räkna med jämn kvalitet vid höga hastigheter med HP originaltonerkassetter och JetIntelligence.

Skydda dig mot bedrägerier och behåll kvaliteten

Skydda din verksamhet mot förfalskade kassetter med HPs exklusiva bedrägeribekämpningsteknik. Hantera verksamhetens kostnader och upprätthåll
kvalitetsstandarden med HPs originalpolicyer och kassettskydd.
Se till att du får den äkta HP-kvalitet du betalar för med innovativ teknik för bedrägeribekämpning.

Skydda din investering

Få ut fler utskrifter från din HP-skrivare eller MFP-enhet.1 HP originaltonerkassetter med JetIntelligence matchar skrivarens höga prestanda och hastighets
prestanda och ger jämna resultat. Välj tonerkassetter som maximerar skrivarens prestanda – HP original.
Fortsätt att räkna med jämn kvalitet vid höga hastigheter med specialutformad svart precisionstoner.

Baserat på ISO/IEC 19752 kassettkapacitet för HP 55X svart original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet i jämförelse med HP 87X svart original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet. Mer information finns
på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 HP 87X svart original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet, ingår inte i köpet av skrivaren; dessa köps separat. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Jämfört med tonerkassettmätare för tidigare produkter.
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Kompatibilitetsförklaring
HP LaserJet Enterprise M506-skrivarserien; HP LaserJet Enterprise MFP M527-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

CF287A

HP 87A svart original LaserJet-tonerkassett

9 000 sidor

362 x 102 x 227 mm

1,3 kg

889296182894

CF287XD

HP 87X 2-pack svart original LaserJet-tonerkassett
med hög kapacitet

Per kassett: 18 000 sidor

373 x 244 x 281 mm

3,76 kg

190780576083

CF287X

HP 87X svart original LaserJet-tonerkassett med hög 18 000 sidor
kapacitet

373 x 122 x 281 mm

1,65 kg

889296182900

*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.

Garanti
HPs Premium Protection-garanti. HP garanterar att denna produkt inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan
föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.
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