Стисло

Фірмові тонер-картридж і барабан Original
HP LaserJet Ultra з технологією JetIntelligence
Серії HP LaserJet Ultra M106w
HP LaserJet Ultra MFP M134
БФП HP LaserJet Ultra серії M230

Відтепер тонер-картриджі JetIntelligence дають змогу
друкувати більше.1 А завдяки їхній низькій вартості у вас
не буде альтернатив.
Що більше сторінок, то більше
економії1
Заощаджуйте кошти завдяки технології
максимізації кількості надрукованих
сторінок, отримуючи більше сторінок
порівняно з використанням попередніх
версій тонер-картриджів HP.1 Для вашої
зручності замінювати картриджі потрібно
рідше.

Захист інвестицій
Тільки фірмові картриджі
Original HP LaserJet спеціально призначено
для принтера або БФП HP LaserJet Ultra.
Вони попередять виникнення проблем із
вашим пристроєм і заощадять вам більше
часу на важливі справи.

Високоякісний чорний тонер
Номер картриджа
Ресурс за ISO 2
(сторінок)
Можливість вибору

M106/M134 M230
CF233A
CF231A
2300
5000
33A
31A

Номер барабана
Ресурс 3 (сторінок)
Можливість вибору

CF234A
9200
34A

CF232A
23 000
32A

Швидкий друк і безкомпромісна
якість
Високоякісний чорний тонер забезпечує
друк виразних текстів із насиченим чорним
кольором і чіткими зображеннями.
Друкуйте професійні документи без зайвих
витрат, використовуючи тонер-картридж і
барабан, оптимізовані для вашого
принтера HP LaserJet Ultra.

Технологія JetIntelligence – тільки в HP
Технологія
максимізації
кількості
надрукованих
сторінок
• Менше втручань і
замінень

Технологія
датчиків
друку
• Надійніші датчики 5
забезпечують
максимальну кількість
відбитків з одного
картриджа

Високоякісний
чорний тонер
• Оновлений тонер
• Забезпечує
енергоефективніший
друк більшої кількості
сторінок

Технологія
захисту
друку 4
• Допомагає визначити
факт використання
підробного тонеркартриджа або барабана
Original HP

Автоматичне
видалення
пломби
• На один крок менше –
для вашої зручності
пломба з картриджа
видаляється автоматично

Дізнайтеся більше
hp.com/go/toner
1

Ресурс картриджа, визначений за стандартом ISO/IEC 19752 із використанням фірмового чорного тонер-картриджа Original HP 31A/33A Black LaserJet і фірмового барабана
Original HP 32A/34A LaserJet, порівняно з використанням фірмового чорного тонер-картриджа Original HP 83A Black LaserJet. Додаткову інформацію див. на веб-сайті
hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
Номінальне значення ресурсу ґрунтується на вимогах стандарту ISO/IEC 19752 і даних про безперервний друк. Фактична продуктивність може значно відрізнятися в залежності
від вмісту друкованих зображень та інших факторів. Докладні відомості про ресурс за ISO див. на hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Номінальне значення ресурсу барабану ґрунтується на технічних характеристиках виробника. Фактична продуктивність може значно відрізнятися в залежності від вмісту
друкованих зображень та інших факторів. Додаткову інформацію наведено на сторінці hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
БФП HP LaserJet Ultra M230 підтримує всі три функції технології захисту від підробок (авторизація HP, захист від крадіжок і підтримка тільки оригінальних компонентів HP) для
тонера й барабана; модель Ultra M100 підтримує функцію авторизації HP технології захисту від підробок для барабана.
5
Порівняно з датчиками картриджів пристроїв HP попереднього покоління.

Підпишіться на оновлення
hp.com/go/getupdated

Поділитися з колегами
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