Datasheet

HP 37 LaserJet tonercartridges
(CF237A, CF237X, CF237Y)

Ideaal voor 10-25 gebruikers die 5000 tot 30.000 pagina's per maand printen en die snelheid
en een efficiënt stroomverbruik wensen.
Kies originele HP tonercartridges met JetIntelligence om meer pagina's dan ooit te printen bij hoge
snelheden , met voordelige high-capacity opties en innovatieve antifraudetechnologie om de
consistente HP kwaliteit te krijgen die u gewend bent.
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Produceer voordeliger meer pagina's dan ooit.
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Haal meer uit uw cartridge met voordelige high-capacity opties en een intelligent bijgehouden tonerniveau. 1,2,3
Haal méér uit uw investering Met de paginamaximalisatietechnologie produceert u meer pagina's per cartridge dan ooit tevoren.1

Print met hoge snelheden zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Produceer consistente, professionele documenten bij de hoogst mogelijke snelheid van uw HP printer of MFP.
Originele HP tonercartridges met JetIntelligence bieden u altijd een consistente kwaliteit bij hoge snelheden.

Beschermt tegen fraude en waarborgt de kwaliteit

Bescherm uzelf tegen vervalste cartridges en zorg voor een consistente kwaliteit met antifraudetechnologie.
Innovatieve antifraudetechnologie zorgt dat u de authentieke HP kwaliteit krijgt die u gewend bent.

Bescherm uw investering

Print meer pagina's op uw HP printer of MFP met originele HP tonercartridges met JetIntelligence.1
Zwarte precisietoner biedt u altijd een consistente kwaliteit bij hoge snelheden.

Gebaseerd op de cartridgeopbrengst volgens ISO/IEC 19752 voor originele HP 81X high-capacity zwarte LaserJet tonercartridges in vergelijking met originele HP 37Y high-capacity zwarte LaserJet tonercartridges. Kijk
voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Originele HP 37X high-capacity en 37Y extra high-capacity zwarte LaserJet tonercartridges zijn niet bij de printer inbegrepen; ze moeten apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 In vergelijking met cartridgeniveau-indicatoren van eerdere producten.
1

Datasheet | HP 37 LaserJet tonercartridges

Verklaring over compatibiliteit
HP LaserJet Enterprise MFP M631 serie, HP LaserJet Enterprise MFP M632 serie, HP LaserJet Enterprise MFP M633 serie, HP LaserJet Enterprise M607 serie, HP LaserJet Enterprise M608
serie, HP LaserJet Enterprise M609 serie

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

CF237A

Originele HP 37A zwarte LaserJet tonercartridge

11.000 pagina's

380 x 180 x 270 mm

2,6 kg

889899204207

CF237X

Originele HP 37X high-capacity zwarte LaserJet
tonercartridge

25.000 pagina's

380 x 180 x 287 mm

2,71 kg

889899204214

CF237Y

Originele HP 37Y extra high-capacity zwarte LaserJet 41.000 pagina's
tonercartridge

380 x 187 x 366 mm

3,77 kg

889899204221

Garantie
Dit HP product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
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