Datablad

Original HP 87AS LaserJet-tonerpatron i sort
(CF287AS)

Original HP-tonerpatron med JetIntelligence og lav kapacitet til en overkommelig pris, der
passer til dit budget. Udskriv ensartede sider i sort-hvid i god kvalitet ved de høje hastigheder,
din HP-printer eller -MFP er designet til, samtidig med at de beskytter dig mod bedrageri.
Du kan stole på at originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence giver en ensartet kvalitet ved høje
hastigheder og anvender teknologi til bekæmpelse af forfalskninger. Få udskrifter i professionel
kvalitet fra HP til en overkommelig pris – lavere førstegangspris i forhold til almindelige patroner.
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Prisvenlige HP-tonerpatroner, der er designet til at passe til dit budget

Du kan være sikker på, at du får mere ud af dine patroner.2 Du får intelligent registrering af tonerniveauer og mulighed for at bruge omkostningseffektive
løsninger med høj kapacitet – ved brug af de originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence.[3, 4]
Få mere ud af din investering. Med teknologi til maksimering af sideantallet får du flere sider pr. patron end nogensinde før.2

Udskriv ved høje hastigheder – uden at gå på kompromis med kvaliteten

Fremstil ensartede kvalitetsdokumenter ved de hastigheder, din HP-printer eller -MFP er bygget til at opnå. De specialfremstillede originale
HP-tonerpatroner med JetIntelligence er designet, så de passer til din printers høje udskrivningshastighed og leverer de resultater, du forventer.
Du kan regne med, at du får ensartet kvalitet ved høje hastigheder med de originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence.

Hjælper med at beskytte mod bedrageri og sikre kvaliteten

Hjælper med at beskytte din virksomhed mod uægte patroner med HP's eksklusive teknologi til bekæmpelse af bedrageri. Få styr på
virksomhedsomkostningerne, samtidig med at du sikrer kvalitetsstandarderne med politikker om kun at bruge originale HP-forbrugsvarer og
patronbeskyttelse.
Hjælper med at sikre, at du får den originale HP-kvalitet, du har betalt for, med innovativ teknologi til bekæmpelse af bedrageri.

Hjælper med at beskytte din investering

Vælg tonerpatroner, der får din HP-printer eller -MFP til at fungere bedst muligt – originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence passer til din printers
høje udskrivningshastighed og er derfor en hjælp til at opnå ensartede udskrifter.
Du kan regne med, at du får ensartet kvalitet ved høje hastigheder med specialfremstillet sort præcisionstoner.

Lavere "overkommelig førstegangspris" er baseret på producentens vejledende salgspris for de originale HP 287AS LaserJet-tonerpatroner i sort, som har en gennemsnitlig kapacitet på 6.000 sider pr. patron og de
originale HP 287A LaserJet-tonerpatroner med en gennemsnitlig standardkapacitet på 9.000 sider pr. patron. De faktiske priser og antal sider kan variere. Du kan få flere oplysninger på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Patronkapaciteten er baseret på ISO/IEC 19752 for originale HP 55X LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet i sort sammenlignet med originale HP 87X LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet i sort. Du kan få flere
oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Originale HP 87X LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet i sort er ikke inkluderet i købet af printeren; skal købes separat. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
4 Sammenlignet med patronmålinger for tidligere produkter.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Enterprise M506-printerserien; HP LaserJet Enterprise MFP M527-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

CF287AS

Original HP 87AS LaserJet-tonerpatron i sort

Gennemsnitlig patronkapacitet Mål (l x b x d)
6.000 sider
362 x 102 x 227 mm

Vægt

UPC-kode

1,35 kg

190781785774

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 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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