Tiedot

HP 87AS, alkuperäinen musta LaserJet-tulostuskasetti
(CF287AS)

Budjettiisi sopimaan suunniteltuja edullisia, alkuperäisiä, vähäisen riittoisuuden HP
JetIntelligence -tulostuskasetteja. Tulosta tasalaatuisia mustavalkosivuja suurilla
nopeuksilla, joita varten HP-tulostimesi tai -monitoimilaitteesi on valmistettu, ja suojaudu
samalla väärennöksiltä.
HP:n alkuperäiset JetIntelligence-kasetit ja väärennöstenestotekniikka takaavat tasaisen laadun
suurilla nopeuksilla. HP tarjoaa ammattimaisia tuloksia edullisesti – pienemmät aloituskustannukset
kuin vakiokaseteissa.
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Budjettiisi sopimaan suunniteltuja edullisia HP-tulostuskasetteja

Voit olla varma, että saat täyden hyödyn kasetistasi.2 Voit luottaa väriaineen määrän älykkääseen seurantaan ja kustannustehokkaisiin riittoisiin
kasettivaihtoehtoihin, kun käytössäsi ovat HP:n alkuperäiset värikasetit ja niiden JetIntelligence-väriaine.3,4
Hyödy enemmän sijoituksestasi. Sivumäärän maksimointitekniikka tarjoaa enemmän sivuja kasettia kohti kuin koskaan aikaisemmin.2

Tulosta nopeasti laadusta tinkimättä

Tuota tasaisen laadukkaita asiakirjoja nopeudella, johon HP-tulostimesi tai -monitoimilaitteesi on tarkoitettu. Erikoisvalmistetut alkuperäiset
HP-värikasetit ja niiden JetIntelligence-väriaine täydentävät tulostimen erittäin nopeaa suorituskykyä ja takaavat odotuksiasi vastaavan tuloksen.
HP:n alkuperäisillä värikaseteilla saat tasaista laatua suurilla nopeuksilla.

Suojaudu väärennöksiltä ja ylläpidä korkeaa laatua

Suojaa yrityksesi väärennetyiltä värikaseteilta HP:n ainutlaatuisen väärennöstenestotekniikan avulla. Hallitse liiketoiminnan kustannuksia ja ylläpidä laatua
alkuperäisillä HP:n menettelytavoilla ja värikasettien suojauksella.
Innovatiivinen väärennöstenestotekniikka varmistaa, että saat aitoa HP-laatua, josta olet maksanut.

Suojaa sijoituksesi

Valitse värikasetit, joiden avulla saat parhaan hyödyn HP-tulostimestasi tai -monitoimilaitteestasi – HP:n alkuperäiset värikasetit ja niiden
JetIntelligence-väriaine täydentävät tulostimen nopeaa suorituskykyä ja auttavat tuottamaan tasaista laatua.
Erikoisvalmistetulla tarkalla mustalla väriaineella saat tasaista laatua suurilla nopeuksilla.

Pienemmät aloituskustannukset -väittämä perustuu valmistajan suosittelemaan ohjevähittäishintaan alkuperäiselle mustalle HP 287AS LaserJet -värikasetille, jonka keskimääräinen riittoisuus on 6 000 sivua,
verrattuna vakioriittoiseen alkuperäiseen mustaan HP 287A LaserJet -värikasettiin, jolla voidaan tulostaa keskimäärin 9 000 sivua. Todellinen hinnoittelu ja riittoisuus saattavat vaihdella. Saat lisätietoja osoitteesta
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Perustuu ISO/IEC 19752 -standardin mukaisiin alkuperäisen riittoisan mustan HP 55X LaserJet -kasetin riittoisuuksiin verrattuna alkuperäisiin riittoisiin mustiin HP 87X LaserJet -kasetteihin. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Alkuperäiset riittoisat mustat HP 87X LaserJet -värikasetit eivät sisälly toimitukseen. hankittava erikseen. Lisätietoja on osoitteessa http:/www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
4 Verrattuna edeltävien tuotteiden väriainemittareihin.
1

Tiedot | HP 87AS, alkuperäinen musta LaserJet-tulostuskasetti

Yhteensopivuuslausunto
HP LaserJet Enterprise M506 -tulostinsarja; HP LaserJet Enterprise MFP M527 -sarja

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

Paino

UPC-tunnus

CF287AS

HP 87AS, alkuperäinen musta
LaserJet-tulostuskasetti

6 000 sivua

362 × 102 × 227 mm

1,35 kg

190781785774

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