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Cartuş de toner LaserJet original HP 17A Negru
(CF217A)

Soluţie ideală pentru imprimarea documentelor de calitate profesională şi asigurarea
rezultatelor constante cu tehnologia antifraudă.
Contează pe calitatea şi performanţele constante, impresionante, utilizând cartuşele de toner
originale HP cu JetIntelligence – concepute pentru a contribui la protejarea investiţiei tale şi a ajuta
imprimanta să funcţioneze optim.

Revendicaţi toate paginile
Fiţi sigur că veţi obţine toate paginile pentru care aţi plătit. Cartuşele de toner originale HP cu
JetIntelligence vă ajută să urmăriţi cu uşurinţă paginile rămase şi să maximizaţi utilizarea tonerului,
astfel încât să obţineţi valoarea pe care o aşteptaţi.1
Cartuşele de toner originale HP cu JetIntelligence asigură rezultate de calitate profesională şi sunt
reglate cu precizie, pentru a corespunde performanţelor remarcabile ale imprimantei sau echipamentului
tău MFP de la HP.

Imprimaţi rapid fără a compromite calitatea
Imprimaţi cu viteza şi calitatea pe care imprimanta HP LaserJet Pro a fost concepută să le asigure.
Cartuşele de toner originale HP cu JetIntelligence sunt realizate pentru a funcţiona impecabil cu
imprimanta sau echipamentul MFP HP. Obţineţi o calitate profesională, constantă şi evitaţi reimprimările.
Contaţi în continuare pe calitatea constantă cu cartuşele de toner originale HP cu JetIntelligence.

Protecţia antifraudă vă aduce liniştea sufletească
Protejaţi-vă afacerea împotriva falsurilor, cu tehnologia exclusivă antifraudă. Gestionaţi costurile cu
tehnologia inovatoare, care vă ajută să menţineţi standarde de calitate pentru imprimantele şi
echipamentele MFP HP LaserJet Pro.
Nu vă lăsaţi înşelat de cartuşele ce imită originalele HP. Asiguraţi-vă că obţineţi calitatea pentru care aţi
plătit.

Produs conceput pentru performanţe fiabile
Contaţi pe calitatea şi performanţele constante, impresionante, utilizând cartuşele de toner originale HP
cu JetIntelligence – concepute pentru a contribui la protejarea investiţiei şi a ajuta imprimanta sau
echipamentul MFP să funcţioneze optim.
Contaţi în continuare pe calitatea constantă cu tonerul negru formulat special pentru precizie.
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Declaraţie de compatibilitate

Imprimante HP LaserJet Pro M102; HP LaserJet Pro MFP M130

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a
cartuşului *

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

CF217A

1.600 pagini

358 x 108 x 135 mm

0,49 kg

889894797407

Cartuş de toner LaserJet original HP 17A Negru

*Capacitatea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 19752. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
Garanţie HP Premium Protection. Se garantează că acest produs HP nu prezintă defecte de material şi de manoperă.

1 În

comparaţie cu indicatoarele de nivel ale cartuşelor pentru produsele anterioare HP.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate
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