Datablad

Original HP 32A LaserJet-printtromle
(CF232A)

Ideel til udskrivning af dokumenter i mere professionel kvalitet end nogensinde før og som
hjælp til at sikre ensartede resultater med teknologien til bekæmpelse af efterligninger.
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Du undgår at skulle genudskrive og kan regne med de originale HP-printtromler med JetIntelligence,
der leverer flere sider end nogensinde før. Den innovative teknologi til bekæmpelse af efterligninger
hjælper til at sikre fejlfri ydelse samt den HP-kvalitet, du forventer.
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Flere sider – og mere for pengene – end nogensinde før

1

Du kan være sikker på, du får mere. De originale HP-printtromler med JetIntelligence leverer flere sider end nogensinde før.1 Det er nemt at se, hvor mange
sider der er tilbage, så du kan sikre dig, at du får det, du har betalt for.2
Få mere ud af investeringerne – sidemaksimeringsteknologien leverer flere sider end nogensinde før.1

Hurtig udskrivning uden at gå på kompromis med kvaliteten

Udskriv med den fart og i den kvalitet, som din HP LaserJet Pro blev bygget til at levere. Originale HP-printtromler med JetIntelligence er designet til
perfekt ydelse sammen med din HP-printer eller -MFP. Få ensartet, professionel kvalitet, og undgå at skulle udskrive igen.
Du kan regne med, at du får ensartet kvalitet med originale HP-printtromler med JetIntelligence.

Med teknologien til bekæmpelse af efterligninger kan du slappe af

Hjælp med at beskytte virksomheden mod efterligninger med den eksklusive teknologi til bekæmpelse af efterligninger. Du kan administrere
omkostningerne vha. innovativ teknologi, som hjælper dig med at bibeholde kvalitetsstandarderne for jeres HP LaserJet Pro-printere og -MPF'ere.
Du må ikke lade dig narre af alternative produkter, som efterligner de originale fra HP. Sørg for, at du får den kvalitet, du betaler for.

Designet til perfekte resultater

Få flere sider ud af din HP LaserJet Pro-printer eller -MFP.1 Du kan regne med ensartet, imponerende kvalitet og ydelse vha. de originale HP-printtromler
med JetIntelligence – designet til at hjælpe med at beskytte investeringen og hjælpe printeren til at levere det optimale.
Du kan fortsat regne med ensartet kvalitet via printtromler, som er indstillet til at passe til HP-printerens eller -MFP'ens fart.

Patronkapaciteten er baseret på ISO/IEC 19752 for originale HP 30A-LaserJet-tonerpatroner i sort og originale HP 32A-LaserJet-printtromler sammenlignet med originale HP 83A-LaserJet-tonerpatroner i sort og
originale HP 30X-LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet i sort sammenlignet med originale HP 83X-LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet i sort. Du kan finde flere oplysninger på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Sammenlignet med patronmålinger for tidligere HP-produkter.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Pro M203-printere; HP LaserJet Pro MFP M227; HP LaserJet Ultra M206-printere; HP LaserJet Ultra MFP M230

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet * Mål (l x b x d)

Vægt

UPC-kode

CF232A

Original HP 32A LaserJet-printtromle

23.000 sider

0,42 kg

889894797483

365 x 97 x 102 mm

*Anslået antal sider i gennemsnit baseret på ISO/IEC 19752. Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Få mere at vide på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP's Premium Protection-garanti. Dette HP-produkt garanteres at være uden fejl og fabrikationsmæssige mangler.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
4AA6-6783DAE, August 2016

