Údajový list

Originálna čierna tonerová kazeta HP 17A LaserJet
(CF217A)

Ideálne riešenie pre tlač dokumentov s profesionálnou kvalitou a získanie konzistentných
výsledkov s technológiou na ochranu proti podvodom.
Používate originálne tonerové kazety HP s technológiou JetIntelligence a tlačte dokumenty s
konzistentnou profesionálnou kvalitou, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Vyhnite sa nákladnej
opätovnej tlači a získajte bezchybný výkon a kvalitu HP, ktoré očakávate.

Nárokujte si na všetky strany

Získajte istotu, že budete môcť vytlačiť všetky strany, za ktoré ste zaplatili. Originálne tonerové kazety HP s technológiou JetIntelligence umožňujú
jednoducho sledovať počet zostávajúcich strán a maximalizovať využitie tonera, vďaka čomu získate hodnotu, ktorú očakávate.1
Vyťažte zo svojej investície maximum pomocou zabudovanej technológie, ktorá zabezpečuje maximálny možný počet výtlačkov.

Tlačte rýchlo bez zníženia kvality

Tlačte s rýchlosťou a kvalitou, pre ktoré bola vaša tlačiareň HP LaserJet Pro navrhnutá. Originálne tonerové kazety HP s technológiou JetIntelligence sú
navrhnuté tak, aby bezchybne spolupracovali s vašou tlačiarňou alebo multifunkčnou tlačiarňou HP. Získajte konzistentnú a profesionálnu kvalitu a vyhnite
sa nutnosti opätovnej tlače.
Spoľahnite sa na konzistentnú kvalitu s originálnymi tonerovými kazetami HP s technológiou JetIntelligence.

Získajte istotu s ochranou pred podvodmi

Chráňte svoju firmu pred falošnými produktmi pomocou exkluzívnej technológie na ochranu pred podvodmi. Spravujte náklady pomocou inovatívnej
technológie, ktorá pomáha zachovať štandardy kvality pri používaní tlačiarní a multifunkčných tlačiarní HP LaserJet Pro.
Nenechajte sa oklamať kazetami, ktoré napodobňujú originálne produkty HP. Získajte istotu, že dostávate kvalitu, za ktorú ste zaplatili.

Navrhnuté pre bezchybný výkon

Spoľahnite sa na konzistentnú a pôsobivú kvalitu a výkon pri používaní originálnych tonerových kaziet HP s technológiou JetIntelligence, ktoré sú
navrhnuté tak, aby chránili vašu investíciu a umožňovali vašej tlačiarni alebo multifunkčnej tlačiarni dosahovať maximálny výkon.
Spoľahnite sa na konzistentnú kvalitu s presným čiernym tonerom so špeciálnym zložením.

1

V porovnaní s mierkami kaziet pre predchádzajúce produkty HP.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Tlačiarne HP LaserJet Pro M102; Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro M130

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

CF217A

Originálna čierna tonerová kazeta HP 17A LaserJet

1600 strán

358 x 108 x 135 mm

0,49 kg

889894797407

*Približná priemerná výťažnosť na základe normy ISO/IEC 19752. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete
na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento výrobok HP sa poskytuje záruka, že neobsahuje chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani
redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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