Dane techniczne

HP 19A oryginalny bęben obrazowy LaserJet
(CF219A)

Idealne rozwiązanie do drukowania dokumentów w profesjonalnej jakości, które zapewnia
jednolite wydruki i ochronę przed oszustami.
Możesz liczyć na niezmienną, doskonałą jakość i wydajność dzięki oryginalnym bębnom obrazowym
HP z technologią JetIntelligence – zaprojektowanych z myślą o ochronie inwestycji i zapewnieniu
najwyższej wydajności drukarki.

Wszystkie strony, których oczekujesz
Pewność, że dostajesz wszystkie strony, za które zapłaciłeś. Oryginalne bębny HP z technologią
JetIntelligence pozwalają łatwo monitorować pozostałą liczbę stron i zmaksymalizować wykorzystanie
tonera, dzięki czemu możesz zyskać wartość, jakiej oczekujesz1.
Oryginalne bębny obrazowe HP z technologią JetIntelligence zostały precyzyjnie dostosowane do
wysokiej wydajności Twojej drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego HP.

Szybki druk bez kompromisów w zakresie jakości
Drukuj z szybkością i jakością, dla których zaprojektowano urządzenie HP LaserJet Pro. Oryginalne
bębny obrazowe HP JetIntelligence powstały z myślą o współpracy z drukarkami lub urządzeniami
wielofunkcyjnymi HP. Uzyskaj stałą, profesjonalną jakość i wyeliminuj konieczność ponownego
drukowania.
Możesz być pewien stałej jakości wydruków dzięki oryginalnym bębnom HP z technologią
JetIntelligence.

Bądź spokojny dzięki ochronie przed oszustami
Chroń swoją firmę przed podrabianymi wkładami dzięki innowacyjnej technologii zapewniającej ochronę
przed oszustami. Zarządzaj kosztami dzięki nowatorskiej technologii, która pozwala na utrzymanie
wysokiej jakości standardów dla drukarek HP LaserJet Pro i urządzeń wielofunkcyjnych.
Nie daj się zwieść alternatywom, które naśladują oryginalne materiały HP. Zagwarantuj sobie jakość, za
którą zapłaciłeś.

Opracowane tak, aby zapewnić doskonałe działanie
Możesz liczyć na spójną, wyjątkową jakość i wydajność przy użyciu oryginalnych bębnów obrazowych HP
z technologią JetIntelligence – zaprojektowanych z myślą o ochronie inwestycji i zapewnieniu najwyższej
wydajności drukarki.
Możesz być pewien stałej jakości dzięki bębnom dostosowanym do szybkości Twojej drukarki lub
urządzenia wielofunkcyjnego HP.
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Informacje o zgodności

Drukarki HP LaserJet Pro M102; Drukarki HP LaserJet Pro M104; Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M130; Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M132

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CF219A

HP 19A oryginalny bęben obrazowy LaserJet

12 000 stron

365 × 97 × 102 mm

0,42 kg

889894797421

*Przybliżona średnia wydajność wg normy ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod
adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Gwarancja HP Premium Protection. HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.
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porównaniu ze wskaźnikami poziomu we wkładach do starszych produktów HP.
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