Adatlap

HP 44A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta
(CF244A)

Ideális az 1–3 felhasználóból álló csapatoknak, akik kevesebb mint havi 1000 oldalt
nyomtatnak. A tökéletes HP tonerkazetták szinte minden költségvetéshez és a kedvező árú
LaserJet Pro nyomtatóhoz.
A kedvező áron kapható eredeti HP LaserJet tonerkazetták minden alkalommal megbízhatóan
nyomtatnak. Kimagasló minőségben, megbízható teljesítménnyel nyomtathat, a márkahitelesítés
pedig bizonyítja, hogy valódi HP terméket használ. Üzleti dokumentumokat nyomtathat éles fekete
szöveggel és ábrákkal.
Nagyszerű minőség kedvező áron
Az eredeti HP LaserJet tonerkazettákkal minden alkalommal nagyszerű minőségben nyomtathat.
Piacvezető minőségben nyomtathat a munkahelyén.
Semmi cicoma. Az eredeti HP tonerkazetták megbízható minőséget kínálnak megfizethető áron.
A HP legendás
megbízhatósága

Minőség

Lenyűgöző, egyenletes eredmények
Tartsa lendületben vállalkozását. Bízhat abban, hogy az eredeti HP tonerkazetták egyenletes, zavartalan
nyomtatást biztosítanak, így folyamatosan végezheti a munkáját.
Megbízható választás – megelőzheti az újranyomtatással járó bosszúságot, a kellékek pazarlását és a
szerviz hívogatását.

Környezettudato
s világ

Eredeti HP
kellékanyagok

Egyszerűen cserélhető
Az eredeti HP tonerkazettákat néhány másodperc alatt kicserélheti. Kifejezetten HP LaserJet
nyomtatójához vagy MFP készülékéhez készült, így a telepítés gyors és egyszerű. A HP Smart
alkalmazás leegyszerűsíti a cserekazetták vásárlását.1
Gyorsan visszatérhet a munkához. Az eredeti HP tonerkazetták egyszerűen telepíthetők.

Egyszerűen újrahasznosítható és környezetbarát
Az egyszerű újrahasznosításnak köszönhetően csökkentheti a terhelést, amit a környezetre ró.2
Csökkentheti ökológiai lábnyomát. Tonerkazettáit a HP Planet Partners program keretében egyszerűen
és díjmentesen újrahasznosíthatja.2
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Kompatibilitási nyilatkozat

HP LaserJet Pro M15 sorozat, HP LaserJet Pro MFP M28 sorozat

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

CF244A

HP 44A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta

1000 oldal

375 x 108 x 125 mm

0,81 kg

190781977902

*Becsült átlagos kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány alapján. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Jótállás
A HP Prémium garanciális védelme. Ez a HP-termék anyagában és kidolgozásában is garantáltan hibátlan.

1 A használatához a HP Smart alkalmazás letöltése szükséges. Az érintett szolgáltatások eltérőek lehetnek a mobileszköz operációs rendszerétől függően. A támogatott operációs rendszerek listája és további részletek:
http://www.support.hp.com/us-en/document/c03561640. További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: http://www.hp.com/go/mobileprinting.
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HP Planet Partners program elérhetősége változó. További információ: http://www.hp.com/recycle.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
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