Datový list

HP 32A Originální zobrazovací válec LaserJet
(CF232A)

Ideální pro tisk většího množství dokumentů v profesionální kvalitě než kdy dříve a pro
zajištění konzistentního tisku s technologií zamezující padělání.
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Vyhněte se nákladnému opakovanému tisku a spolehněte se na originální zobrazovací válce HP s
technologií JetIntelligence, které poskytují tisk více stránek než kdy dříve. Inovativní technologie
zamezující padělání pomáhá zajistit dokonalý výkon a obvyklou kvalitu HP.
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Více stran a vyšší užitná hodnota než kdy dříve

1

Přinášíme přidanou hodnotu. Originální zobrazovací válce HP s technologií JetIntelligence dodávají více stránek než kdy dříve.1 Sledujte snadno počet
zbývajících stran a kontrolujte tisk, za který jste zaplatili.2
Vaše investice se vám vyplatí ještě více – technologie maximalizace počtu stran poskytuje více stran než kdykoli předtím.1

Rychlý tisk bez ztráty kvality

Tiskněte rychle a kvalitně, jak byste od tiskáren HP LaserJet Pro očekávali. Originální zobrazovací válce HP s technologií JetIntelligence byly navrženy pro
bezproblémové využití v tiskárnách a multifunkčních tiskárnách HP. Dosáhněte konzistentní a profesionální kvality a vyhněte se opakovanému tisku.
S originálními zobrazovacími válci HP s technologií JetIntelligence se můžete spolehnout na konzistentní kvalitu.

Dopřejte si pocit bezpečí s ochranou proti padělání

Pomozte chránit svou firmu před falešnými kazetami díky exkluzivní technologii zamezující padělání. Spravujte náklady s inovativní technologií, která
pomáhá udržovat normy kvality pro tiskárny a multifunkční tiskárny HP LaserJet Pro.
Nenechte se zmást alternativami napodobujícími originální produkty HP. Mějte jistotu, že získáte kvalitní produkt, za který jste zaplatili.

Navrženo pro dokonalý výkon

Tiskněte na tiskárně nebo multifunkční tiskárně HP LaserJet Pro ještě více stran.1 Díky originálním zobrazovacím válcům HP s technologií JetIntelligence,
které pomáhají chránit vaše investice a umožňují tiskárně dosáhnout optimálního výkonu, se můžete spolehnout na konzistentní a působivou kvalitu i
výkon.
Spolehněte se na konzistentní kvalitu díky zobrazovacím válcům, které se přizpůsobí rychlosti tiskárny nebo multifunkční tiskárny HP.

Vychází z výtěžnosti černých originálních tonerových kazet HP 30A LaserJet a originálních zobrazovacích válců HP 32A LaserJet ve srovnání s černými originálními tonerovými kazetami HP 83A LaserJet a z výtěžnosti
černých originálních tonerových kazet HP 30X LaserJet s vysokou výtěžností ve srovnání s černými originálními tonerovými kazetami HP 83X LaserJet s vysokou výtěžností v souladu s normou ISO/IEC 19752. Další
informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Ve srovnání s měřičem kazet u předchozích produktů HP.
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Prohlášení o kompatibilitě
Tiskárny HP LaserJet Pro M203; Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M227; Tiskárny HP LaserJet Ultra M206; Multifunkční tiskárna HP LaserJet Ultra M230

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

CF232A

HP 32A Originální zobrazovací válec LaserJet

23 000 stran

365 x 97 x 102 mm

0,42 kg

889894797483

*Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na
stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento produkt HP je poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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