Tiedot

HP 32A alkuperäinen LaserJet -kuvarumpu
(CF232A)

Sopii erinomaisesti tulostamaan ammattilaatuisempia asiakirjoja kuin koskaan aikaisemmin
ja auttaa varmistamaan tasaiset tulokset väärennöstenestotekniikalla.
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Vältä kalliit uudelleentulostukset ja luota siihen, että alkuperäiset HP-kuvarummut JetIntelligencellä
tuottavat enemmän sivuja kuin koskaan. Innovatiivinen väärennöstenestotekniikka auttaa
takaamaan erinomaisen suorituskyvyn ja HP:n laadun.
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Aiempaa enemmän sivuja ja lisäarvoa

1

Voit olla varma siitä, että saat enemmän. Alkuperäiset HP-kuvarummut JetIntelligence-tekniikalla tuottavat enemmän sivuja kuin koskaan aikaisemmin.1
Voit seurata helposti jäljellä olevien sivujen määrää varmistaaksesi, että saat rahoillesi vastinetta.2
Hyödynnä sijoituksesi täysimääräisesti sivumäärän maksimointitekniikalla, joka mahdollistaa enemmän sivuja värikasettia kohti kuin HP-värikasettien
aiemmat versiot.1

Tulosta nopeasti laadusta tinkimättä

Tulosta sillä nopeudella ja laadulla, joita HP LaserJet Pro on kehitetty tarjoamaan. Alkuperäiset HP-kuvarummut JetIntelligencellä on suunniteltu
toimimaan HP- tulostimesi tai -monitoimilaitteesi kanssa. Saat tasaista, ammattimaista laatua ja vältät uudelleentulostukset.
Voit luottaa tasaiseen laatuun, kun kyse on alkuperäisistä HP- kuvarummuista JetIntelligence-tekniikalla.

Voit olla huoletta väärentämisenestosuojan ansiosta.

Auta suojaamaan yrityksesi väärennetyiltä värikaseteilta HP:n ainutlaatuisen väärennöstenestotekniikan avulla. Hallitse kustannuksia innovatiivisen
tekniikan avulla, joka auttaa sinua ylläpitämään HP LaserJet Pro -tulostimiesi ja -monitoimitulostimiesi laatustandardeja.
Älä anna alkuperäisten HP-kasettien jäljitelmien hämätä sinua. Varmista, että saat laatua, josta maksoit.

Suunniteltu tehokkaaksi

Saat enemmän sivuja HP LaserJet Pro -tulostimellasi tai monitoimitulostimellasi.1 Voit luottaa tasaiseen, vaikuttavaan suorituskykyyn käyttämällä
alkuperäisiä HP-kuvarumpuja JetIntelligence-tekniikalla – suunniteltu suojaamaan sijoituksesi ja auttamaan tulostintasi toimimaan parhaimmalla tavalla.
Voit luottaa tasaiseen laatuun, kun kuvarummut on viritetty vastaamaan HP-tulostimesi tai MFP:si nopeutta.

Vuoden 2015 jälkeen julkaistut alkuperäiset LaserJet JetIntelligence -värikasetit. Kapasiteetiltaan suurimmat värikasetit verrattuina aiempiin suuren kapasiteetin väriainekasetteihin. Saat lisätietoja osoitteesta
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Verrattuna HP:n edeltävien tuotteiden väriainemittareihin.
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Yhteensopivuuslausunto
HP LaserJet Pro M203 -tulostimet; HP LaserJet Pro MFP M227; HP LaserJet UltraM206 -tulostimet HP LaserJet Ultra MFP

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

Paino

UPC-tunnus

CF232A

HP 32A alkuperäinen LaserJet -kuvarumpu

23 000 sivua

365 × 97 × 102 mm

0,42 kg

889894797483

*Likimääräinen keskiarvoriittoisuus, perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
HP:n Premium Protection -takuu. Tälle HP-tuotteelle annetaan materiaali- ja valmistusviat kattava takuu.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
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