Datablad

Original HP 44A LaserJet-tonerpatron, sort
(CF244A)

Ideel til 1-3 brugere, som udskriver mindre end 1.000 sider pr. måned. De perfekte
HP-tonerpatroner til næsten ethvert budget og din billige LaserJet Pro.
HP's prisbillige originale LaserJet-tonerpatroner, der giver pålidelige udskrifter. Du får enestående
udskrifter, pålidelig ydeevne og brand-godkendelse, så du ved, at du har et ægte produkt fra HP.
Udskriv virksomhedsdokumenter med skarp, sort tekst og grafik.

Flot kvalitet til en god pris
Få ensartede, enestående udskrifter med prisvenlige originale HP LaserJet-tonerpatroner. Få den
kvalitet, som branchens førende aktør kan tilbyde dit kontor.
Ingen dikkedarer – kun udskrifter, der altid er i god kvalitet, takket være originale HP-tonerpatroner, der
er designet til stort set alle budgetter.
Legendarisk
HP-pålidelighed

Kvalitet

Imponerende, ensartede resultater
Holder din virksomhed i gang. Originale HP-tonerpatroner giver ensartet udskrivning uden afbrydelser
og sikrer, at du når opgaven.
Valget, du kan stole på – undgå frustrationen ved at skulle genudskrive, spildte forbrugsvarer,
forsinkelser og serviceopkald.

En miljøbevidst
verden

Originale
HP-forbrugsvarer

Ingen besværlig udskiftning
Udskift originale HP-tonerpatroner på få sekunder. De er specielt udviklet til din HP LaserJet-printer eller
MFP, så installationen går nemt og hurtigt. Forenklet shopping med HP Smart-applikationen, hvilket gør
køb af nye patroner uden problemer.1
Få arbejdet fra hånden hurtigt. Originale HP-tonerpatroner er nemme at installere.

Nemt at genbruge og sparer ressourcer
Gør brug af den nemme mulighed for genbrug, så den miljømæssige belastning reduceres.2
Reducer miljøpåvirkningen. Det er nemt og gratis at genbruge patroner takket være HP Planet Partners.2
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Kompatibilitetserklæring

HP LaserJet ProM15-serien, HP LaserJet Pro MFP M28-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet Mål (l x b x d)
*

Vægt

UPC-kode

CF244A

Original HP 44A LaserJet-tonerpatron, sort

1.000 sider

0,81 kg

190781977902

375 x 108 x 125 mm

*Anslået antal sider i gennemsnit baseret på ISO/IEC 19752. Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Få mere at vide på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP's Premium Protection-garanti. Dette HP-produkt garanteres at være uden fejl og fabrikationsmæssige mangler.

Kræver download af HP Smart-appen. Det afhænger af mobilenhedens operativsystem, hvilke funktioner der kan styres. Se en liste over alle understøttede operativsystemer og relevante oplysninger på
http://www.support.hp.com/us-en/document/c03561640. Få flere oplysninger om lokale udskrivningskrav på http://www.hp.com/go/mobileprinting.
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HP Planet Partners-programmet findes ikke i alle lande. Du kan få flere oplysninger på http://www.hp.com/recycle.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 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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