Dataark

HP 44A svart original LaserJet-tonerkassett
(CF244A)

Ideell for 1–3 brukere som skriver ut mindre enn 1000 sider per måned. Perfekte
HP-tonerkassetter for nesten alle budsjetter og din prisgunstige LaserJet Pro.
HPs prisgunstige originale HP LaserJet-tonerkassetter innebærer pålitelige utskrifter. Du får flotte
utskrifter, pålitelig ytelse og verifisert merkevare fra HP. Skriv ut forretningsdokumenter med skarp,
svart tekst og grafikk.

Høy kvalitet til en rimelig pris
Du kan stole på gjennomført høy utskriftskvalitet med de prisgunstige originale HP
LaserJet-tonerkassettene. Bransjelederens høye kvalitet på ditt kontor.
Ingen dikkedarer, bare pålitelig kvalitetsutskrift med originale HP-tonerkassetter for praktisk talt ethvert
budsjett.
Legendarisk
HP-pålitelighet

Kvalitet

Imponerende, konsistente resultater
Sørg for at virksomheten går rett vei. Originale HP-tonerkassetter gir konsistente, uavbrutte utskrifter
slik at du kan konsentrere deg om andre arbeidsoppgaver.
Et valg du kan stole på – unngå frustrasjoner med nye utskrifter, bortkastet rekvisita og
serviceanmodninger.

Miljøvennlig
verden

HP
originalrekvisita

Problemfri utskifting
Bytt ut originale HP-tonerkassetter på sekunder. De er laget spesielt for HP LaserJet-skrivere og
MFP-enheter, så installering går raskt og enkelt. Forenkle innkjøp med HP Smart-appen, som gjør kjøp av
nye kassetter til en lek. 1
Vend raskt tilbake til arbeidsoppgavene dine. Originale HP-tonerkassetter er enkle å installere.

Enkel å resirkulere og nøysom på ressurser
Utnytt mulighetene for enkel resirkulering slik at du reduserer miljøpåvirkningen.2
Bidra til å redusere din miljøpåvirkning. Enkel, kostnadsfri resirkulering av kassetter gjennom HP Planet
Partners.2

Dataark | HP 44A svart original LaserJet-tonerkassett

Kompatibilitetserklæring

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

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

CF244A

HP 44A svart original LaserJet-tonerkassett

1000 sider

0,81 kg

190781977902

375 x 108 x 125 mm

*Omtrentlig kapasitet i snitt basert på ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer
informasjon.

Garanti
HPs Premium-beskyttelsesgaranti. Dette HP-produktet garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse.

Krever nedlasting av HP Smart-app. De kontrollerte funksjonene kan variere avhengig av mobilenhetens operativsystem. Du finner en komplett oversikt over støttede operativsystemer og detaljer på
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på http://www.hp.com/go/mobileprinting.
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Tilgjengeligheten av HP Planet Partner-programmet varierer. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/recycle.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De
eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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