Tiedot

HP 44A alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti
(CF244A)

Sopii erinomaisesti 1–3 käyttäjälle, jotka tulostavat alle 1 000 sivua kuukaudessa. Täydelliset
HP-värikasetit lähes mihin tahansa budjettiin ja edulliseen LaserJet Pro -tulostimeen.
HP:n edullinen, alkuperäinen HP LaserJet -värikasetti tulostaa luotettavasti. Saat muista erottuvia
tulosteita, luotettavaa suorituskykyä ja tuotemerkin todennuksen, joten tiedät, että sinulla on aito
HP. Tulosta yrityksesi asiakirjat terävällä mustalla tekstillä ja grafiikalla.

Mahtavaa laatua mahtavaan hintaan.
Voit luottaa saavasi aina upeita tulosteita edullisilla, alkuperäisillä HP LaserJet -värikaseteilla. Saat
toimistoosi alan ykkösen tarjoamaa laatua.
Ei mitään turhaa vaan luotettavaa tulostuslaatua HP:n alkuperäisillä värikaseteilla. Ne mahtuvat lähes
jokaiseen budjettiin.
Legendaarinen
HP:n
luotettavuus

Laatu

Vaikuttavat ja tasaiset tulokset
Auta pitämään liiketoimintasi liikkeessä. Voit luottaa siihen, että alkuperäiset HP-värikasetit tuottavat
yhtenäistä ja häiriötöntä tulostusta, joka pitää sinut tehtävien tasalla.
Valinta johon voit luottaa – vältä turhauttavat uudelleentulostukset, materiaalien haaskauksen ja
yhteydenotot huoltoon.

Ympäristönä
koko maailma

Alkuperäiset
HP-tarvikkeet

Ei tarpeetonta vaihtamista
Vaihda alkuperäiset HP-väriainekasetit muutamassa sekunnissa. Kasetit on suunniteltu erityisesti HP
LaserJet -tulostimille ja -monitoimilaitteille helposti ja nopeasti asennettaviksi. Helpota ostamista HP
Smart App -sovelluksen avulla. Se tekee vaihtokasettien ostamisesta vaivatonta.1
Palaat nopeasti takaisin tuottavaan toimintaan. Alkuperäiset HP-värikasetit on helppo asentaa.

Helppo kierrättää ja säästää luonnonvaroja.
Hyödynnä helppo kierrätys, jotta hallitset vaikutustasi ympäristöön.2
Vähentää ympäristövaikutuksia. Voit luottaa helppoon ja ilmaiseen kasettien kierrätykseen HP Planet
Partners -ohjelman avulla.2
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Yhteensopivuuslausunto

HP LaserJet Pro M15 -sarja, HP LaserJet Pro MFP M28 -sarja

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x
syvyys)

Paino

UPC-tunnus

CF244A

HP 44A alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti

1 000 sivua

375 × 108 × 125 mm

0,81 kg

190781977902

*Likimääräinen keskiarvoriittoisuus, perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

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

Edellyttää HP Smart App -sovelluksen lataamista. Hallittavat toiminnot voivat vaihdella mobiililaitteen käyttöjärjestelmän mukaan. Täydellinen luettelo tuetuista käyttöjärjestelmistä ja tiedoista on osoitteessa
http://www.support.hp.com/us-en/document/c03561640. Tietoja paikallisista tulostamiselle asetettavista vaatimuksista on osoitteessa http://www.hp.com/go/mobileprinting.
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HP Planet Partners -ohjelman saatavuus vaihtelee. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
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