Datový list

HP 44A Černá originální tonerová kazeta LaserJet
(CF244A)

Ideální pro 1 až 3 uživatele, kteří tisknou méně než 1 000 stran za měsíc. Perfektní tonerové
kazety HP splní požadavky téměř všech rozpočtů a dokonale doplní cenově dostupnou
tiskárnu LaserJet Pro.
Na originální tonerové kazety HP LaserJet za nízkou cenu se můžete spolehnout. Získáte špičkové
výtisky, spolehlivý výkon a systém ověřování značky, který zajistí rozpoznání originálních produktů
HP. Tiskněte obchodní dokumenty s ostrým černým textem a grafikou.
Skvělá kvalita za skvělou cenu
Spolehněte se na konzistentní tisk ve vynikající kvalitě díky cenově dostupným originálním tonerovým
kazetám HP LaserJet. Dosáhněte výjimečné kvality od přední společnosti v oblasti kancelářského tisku.
Spolehlivý, kvalitní tisk bez zbytečných pozlátek díky originálním tonerovým kazetám HP, které splní
požadavky téměř všech rozpočtů.
Pověstná
spolehlivost HP

Kvalita

Působivé a konzistentní výsledky
Udržujte vysokou firemní produktivitu. Spolehněte se na originální tonerové kazety HP, které vám zajistí
konzistentní, nepřerušovaný tisk odpovídající vašim pracovním potřebám.
Spolehlivá volba, která zamezí nepříjemnému opakovanému tisku, plýtvání spotřebním materiálem a
servisním zásahům.

Ekologický
přístup

Originální
spotřební
materiál HP

Žádné zbytečné výměny
Originální tonerové kazety HP vyměníte za pár sekund. Kazety jsou speciálně navrženy pro tiskárny nebo
multifunkční tiskárny HP LaserJet a umožňují rychlou a snadnou instalaci. Zjednodušte nakupování
pomocí aplikace HP Smart, díky které nakoupíte náhradní kazety levou zadní.1
Nenechte se ničím zdržovat. Originální tonerové kazety HP se snadno instalují.

Snadná recyklace a úspora zdrojů
Využijte výhod snadné recyklace a mějte pod kontrolou dopad na životní prostředí.2
Pomozte snížit dopad na životní prostředí. Spolehněte se na snadnou a bezplatnou recyklaci kazet v
programu HP Planet Partners.2
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Prohlášení o kompatibilitě

Multifunkční tiskárny HP LaserJet Pro řady M15, multifunkční tiskárny HP LaserJet Pro řady M28

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

CF244A

HP 44A Černá originální tonerová kazeta LaserJet

1 000 stran

375 x 108 x 125 mm

0,81 kg

190781977902

*Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento produkt HP je poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

1 Vyžaduje stažení aplikace HP Smart. Ovládané funkce se mohou lišit na základě operačního systému mobilního zařízení. Kompletní seznam podporovaných operačních systémů a další podrobnosti naleznete na stránce
http://www.support.hp.com/us-en/document/c03561640. Podrobnosti o požadavcích na místní tisk naleznete na stránce http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 Dostupnost

programu HP Planet Partners se liší. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího
upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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