Dane techniczne

Wkłady z tonerem HP 37 LaserJet
(CF237A, CF237X, CF237Y)

Idealne rozwiązanie dla 10–25 osób drukujących od 5000 do 30 000 stron miesięcznie, którym
zależy na prędkości i wydajności.
Można polegać na oryginalnych wkładach z tonerem HP z technologią JetIntelligence,
zapewniających błyskawiczny druk większej liczby stron niż kiedykolwiek , oraz na ekonomicznych
opcjach wysokowydajnych i na innowacyjnej technologii ochrony przed oszustwami, zapewniającej
stałą jakość wydruków HP, której oczekujesz.
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Więcej wydrukowanych stron i większa wartość niż kiedykolwiek wcześniej
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Wykorzystaj swoje wkłady jeszcze bardziej dzięki przystępnej cenowo wersji o wysokiej wydajności i inteligentnemu systemowi kontroli poziomu tonera.
1,2,3

Lepsze wykorzystanie inwestycji. Technologia Page Maximiser zapewnia drukowanie większej liczby stron z jednego wkładu niż kiedykolwiek.1

Drukowanie z dużą prędkością – bez wpływu na jakość

Drukuj dokumenty o profesjonalnej, stałej jakości z dużą prędkością, do jakiej stworzono Twoją drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne HP.
Nawet w przypadku dużej prędkości druku można być pewnym stałej jakości wydruków dzięki oryginalnym wkładom z tonerem HP z technologią
JetIntelligence.

Zapewnij stałą jakość wydruków i korzystaj z ochrony przed oszustami

Zabezpiecz się przed podróbkami i uzyskaj stałą jakość dzięki wykorzystaniu technologii ochrony przed oszustwami.
Pomóż zapewnić jakość wydruków HP z innowacyjną technologią ochrony przed podróbkami.

Pomóż chronić swoją inwestycję

Drukuj większą liczbę stron za pomocą drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego HP – przy użyciu oryginalnych wkładów z tonerem HP wykorzystujących
technologię JetIntelligence1.
Nawet w przypadku dużej prędkości druku możesz polegać na precyzyjnym czarnym tonerze.

W oparciu o wartości wydajności wkładów według normy ISO/IEC 19752 dla oryginalnych czarnych wkładów laserowych HP 81X LaserJet o dużej pojemności w porównaniu z oryginalnymi czarnymi wkładami
laserowymi HP 37Y LaserJet o dużej pojemności. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Oryginalne czarne wkłady laserowe HP 37X o dużej pojemności i 37Y LaserJet o maksymalnej pojemności nie wchodzą w skład zestawu drukarki; wymagany jest osobny zakup. Więcej informacji jest dostępnych na
stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 W porównaniu ze wskaźnikami poziomu we wkładach do starszych produktów.
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Informacje o zgodności
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise seria M631, urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise seria M632, urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise seria M633,
urządzenie HP LaserJet Enterprise seria M607, urządzenie HP LaserJet Enterprise seria M608, urządzenie HP LaserJet Enterprise seria M609

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CF237A

HP 37A oryginalny wkład z czarnym tonerem
LaserJet

11 000 stron

380 × 180 × 270 mm

2,6 kg

889899204207

CF237X

HP 37X oryginalny wkład z czarnym tonerem
LaserJet XL

25 000 stron

380 × 180 × 287 mm

2,71 kg

889899204214

CF237Y

HP 37Y oryginalny wkład z czarnym tonerem
LaserJet o maksymalnej pojemności

41 000 stron

380 × 187 × 366 mm

3,77 kg

889899204221

Gwarancja
HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do
każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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