Dataark

HP 19A original LaserJet-bildetrommel
(CF219A)

Ideell for å skrive ut dokumenter med profesjonell kvalitet og bidrar med å sikre konsistente
resultater med antisvindelteknologi.
Unngå kostbare nye utskrifter og stol på originale HP-bildetromler med JetIntelligence som vil levere
de profesjonelle dokumentene du forventer. Innovativ antisvindelteknologi bidrar med problemfri
ytelse og HP-kvalitet.

Få sidene du har krav på

Være sikker på at du får alle sidene du betalte for. Originale HP-bildetromler med JetIntelligence hjelper deg med å enkelt spore gjenstående sider og
maksimere tonerbruk, slik at du får den valutaen for pengene som du forventer.1
Få maksimalt ut av investeringen med innebygd teknologi som hjelper deg med å få så mange utskrifter som mulig.

Skriv ut raskt uten å ofre kvalitet

Skriv ut med den hastigheten og kvaliteten som HP LaserJet Pro ble bygd for å levere. Originale HP-bildetromler med JetIntelligence er utviklet for
problemfri ytelse med HP-skrivere eller MFP-er. Få konsistent, profesjonell kvalitet og unngå å måtte skrive ut på nytt.
Fortsett å regne med konsistent kvalitet med originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence.

Få trygghet med beskyttelse som forhindrer svindel

Bidra til å beskytte virksomheten din mot forfalskninger, med eksklusiv antisvindelteknologi. Få kostnadskontroll med innovativ teknologi som lar deg
opprettholde kvalitetsstandardene på HP LaserJet Pro-skrivere og MFP-er.
Ikke la deg lure av alternativer som etterligner de originale fra HP. Vær sikker på at du får kvaliteten du betalte for.

Designet for pålitelig ytelse

Stol på konsistent, imponerende kvalitet og ytelse med originale HP-bildetromler med JetIntelligence som er designet for å beskytte investeringen og
bidra til at skriveren eler MFP-en yter sitt beste.
Fortsett å regne med konsistent kvalitet med bildetromler som er tilpasset hastigheten til HP-skriveren eller MFP-en.
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Sammenlignet med tonerkassettmålinger for tidligere HP-produkter.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Pro M102-skrivere; HP LaserJet Pro M104-skrivere; HP LaserJet Pro MFP M130; HP LaserJet Pro MFP M132

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

CF219A

HP 19A original LaserJet-bildetrommel

12 000 sider

0,42 kg

889894797421

365 x 97 x 102 mm

*Omtrentlig kapasitet i snitt basert på ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
HPs Premium-beskyttelsesgaranti. Dette HP-produktet garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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