Dane techniczne

Oryginalny wkład z czarnym tonerem HP 87AS LaserJet
(CF287AS)

Niedrogi, oryginalny wkład z tonerem HP o niższej wydajności z technologią JetIntelligence,
którego cena została dostosowana do Twojego budżetu. Twórz wydruki w czerni o stałej,
wysokiej jakości z dużą prędkością, do których stworzona została Twoja drukarka lub
urządzenie wielofunkcyjne HP, z jednoczesną ochroną przed podróbkami.
Możesz polegać na oryginalnych wkładach z tonerem HP z technologią JetIntelligence w zakresie
zapewnienia spójnej jakości, szybkich wydruków oraz technologii zabezpieczania przed podróbkami.
Uzyskaj wydruki profesjonalnej jakości dzięki niedrogim rozwiązaniom firmy HP – niższa cena
początkowa niż w przypadku standardowych wkładów .
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Niedrogie wkłady z tonerem HP dostosowane do Twojego budżetu

Większa wydajność druku z każdego wkładu2. Możesz polegać na inteligentnym monitorowaniu poziomu tonera oraz na ekonomicznych,
wysokowydajnych funkcjach oryginalnych wkładów z tonerem HP z technologią JetIntelligence3,4.
Jeszcze więcej korzyści z inwestycji. Technologia Page Maximiser zapewnia drukowanie większej liczby stron z jednego wkładu w porównaniu z
poprzednimi wynikami2.

Drukowanie z dużą prędkością – bez wpływu na jakość

Drukuj dokumenty o stałej, wysokiej jakości z dużą prędkością, do jakiej stworzono Twoją drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne HP. Specjalnie
opracowane, oryginalne wkłady z tonerem HP z technologią JetIntelligence są specjalnie przygotowane do pracy z szybkimi drukarkami i zapewniają
rezultaty oczekiwane przez użytkowników.
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 podróbkami

Pomóż chronić swoją firmę przed podrabianymi wkładami z ekskluzywną technologią HP zapewniającą ochronę przed oszustami. Zarządzaj kosztami
biznesowymi i utrzymuj standardy jakości wydruków dzięki strategiom korzystania wyłącznie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP oraz
ochronie wkładów.
Pomóż zapewnić jakość wydruków HP z innowacyjną technologią ochrony przed podróbkami.

Pomóż chronić swoją inwestycję

Wybierz wkłady z tonerem, które pomogą w pełni wykorzystać Twoją drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne HP – oryginalne wkłady z tonerem HP z
technologią JetIntelligence zostały zaprojektowane do współpracy z Twoją szybką drukarką i zapewniają wydruki o niezmiennie wysokiej jakości.
Nawet w przypadku dużej prędkości druku możesz polegać na precyzyjnym czarnym tonerze o specjalnej formule.
1

Niższa cena początkowa w oparciu o zalecane przez producenta ceny detaliczne oryginalnych czarnych wkładów laserowych HP 287AS LaserJet o wydajności wynoszącej średnio 6000 stron na wkład oraz oryginalnych

wkładów laserowych HP 287A LaserJet o standardowej wydajności, wynoszącej średnio 9000 stron na wkład. Rzeczywista cena i wydajność mogą się różnić. Więcej informacji można znaleźć na stronie
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
W oparciu o wartości wydajności wkładów według normy ISO/IEC 19752 dla oryginalnych czarnych wkładów laserowych HP 55X LaserJet o wysokiej wydajności w porównaniu z oryginalnymi czarnymi wkładami
laserowymi HP 87X LaserJet o wysokiej wydajności. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Oryginalne wkłady z czarnym tonerem HP 87X LaserJet o wysokiej wydajności nie stanowią części zestawu drukarki; wymagany jest osobny zakup. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
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http:/www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
4 W porównaniu ze wskaźnikami poziomu we wkładach do starszych produktów.
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Informacje o zgodności
Drukarki HP LaserJet Enterprise seria M506; Urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise seria M527

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CF287AS

Oryginalny wkład z czarnym tonerem HP 87AS
LaserJet

6000 stron

362 x 102 x 227 mm

1,35 kg

190781785774

Gwarancja
Gwarancja HP Premium Protection. 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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