Dataark

HP 37 LaserJet-tonerkassetter
(CF237A, CF237X, CF237Y)

Perfekt for 10–25 personer som skriver ut mellom 5000 og 30 000 sider per måned og som
trenger hastighet og energieffektivitet.
Stol på at originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence gir flere sider enn noen gang ved høye
hastigheter , i tillegg til rimelige alternativer med høy kapasitet og innovativ antisvindelteknologi
som bidrar til å sikre den konsistente HP-kvaliteten du forventer deg.
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Flere sider – og mer for pengene – enn noen gang
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Få mer ut av kassetten med rimelige høykapasitetsalternativer og intelligent sporing av tonernivåer. 1,2,3
Få mer ut av IT-investeringen din. Sidemaksimeringsteknologi gir flere sider per kassett enn noen gang tidligere.1

Skriv ut ved høye hastigheter – uten å ofre kvalitet

Produser konsistente dokumenter i profesjonell kvalitet ved hastighetene HP-skriveren eller MFP-en ble bygd for å oppnå.
Fortsett å forvente deg konsistent kvalitet ved høye hastigheter, med originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence.

Bidra til å beskytte mot svindel, og opprettholde kvaliteten

Beskytt mot forfalskede tonerkassetter og påse konsistent kvalitet med antisvindelteknologi.
Bidra til å sikre at du får den ekte HP-kvaliteten du betalte for, med innovativ antisvindelteknologi.

Bidra til å ta vare på investeringen din

Få flere sider fra HP-skriveren eller MFP-en – med originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence.1
Fortsett å regne med konsekvent kvalitet ved høye hastigheter, med svart presisjonstoner.

Basert på ISO/IEC 19752 kassettkapasitet for HP 81X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassett sammenlignet med HP 37Y høykapasitet svarte originale LaserJet-tonerkassetter. Lær mer på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 HP 37X høykapasitet svart og 37Y ekstra høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassetter er ikke inkludert i kjøpet av skriveren; kjøpes separat. Lær mer på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Sammenlignet med tonerkassettmålinger for tidligere produkter.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Enterprise MFP M631-serie, HP LaserJet Enterprise MFP M632-serie, HP LaserJet Enterprise MFP M633-serie, HP LaserJet Enterprise M607-serie (bare kompatibel med
CF237A), HP LaserJet Enterprise M608-serie, HP LaserJet Enterprise M609-serie

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse

Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

CF237A

HP 37A svart original LaserJet-tonerkassett

11 000 sider

380 x 180 x 270 mm

2,6 kg

889899204207

CF237X

HP 37X høykapasitet svart original
LaserJet-tonerkassett

25 000 sider

380 x 180 x 287 mm

2,71 kg

889899204214

CF237Y

HP 37Y ekstra høykapasitet svart original
LaserJet-tonerkassett

41 000 sider

380 x 187 x 366 mm

3,77 kg

889899204221

Garanti
Dette HP-produktet garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De
eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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