Fişa de date

Cartuş de toner LaserJet original HP 44A Negru
(CF244A)

Ideale pentru 1-3 utilizatori, care imprimă mai puţin de 1.000 de pagini pe lună. Cartuşele de
toner HP perfecte pentru dispozitivul dumneavoastră LaserJet Pro accesibil şi pentru aproape
orice buget.
Cartuşele de toner LaserJet originale HP cu preţuri mici imprimă sigur. Veţi obţine imprimate
remarcabile, performanţe sigure şi autentificarea mărcii, pentru a şti că aveţi un produs original HP.
Imprimaţi documente de afaceri cu text şi grafică alb-negru bine conturate.
Calitate excelentă, la un preţ deosebit
Contaţi pe obţinerea imprimatelor superbe, fără cusur, cu accesibilele cartuşe de toner LaserJet originale
HP. Obţineţi calitatea pe care un lider în industrie o oferă biroului dumneavoastră.
Contaţi pe fiabilitatea imprimărilor de calitate, oferite de cartuşele de toner originale HP, concepute
pentru aproape orice buget.
Fiabilitate
legendară cu HP

Calitate

Rezultate constante, impresionante
Menţineţi-vă afacerea în mişcare. Aveţi încredere în cartuşele de toner originale HP, pentru imprimări
remarcabile, neîntrerupte, care ţin pasul cu ritmul activităţii.
Alegerea pe care puteţi conta – evitaţi reimprimările frustrante, irosirea consumabilelor şi apelurile la
service.

Protecţia
mediului la nivel
global

Consumabile HP
originale

Nicio înlocuire complicată
Înlocuiţi cartuşele de toner originale HP în câteva secunde. Fiind proiectate special pentru imprimanta
sau echipamentul dumneavoastră MFP HP LaserJet, instalarea este rapidă şi simplă. Simplificaţi
cumpărarea, cu aplicaţia HP Smart, care facilitează achiziţionarea cartuşelor de schimb.1
Reluaţi rapid activitatea. Cartuşele de toner originale HP sunt simplu de instalat.

Simplu de reciclat şi economii de resurse
Profitaţi de reciclarea simplă, pentru a reduce la minimum impactul asupra mediului.2
Reduceţi impactul asupra mediului. Contaţi pe reciclarea simplă şi gratuită a cartuşelor prin programul
HP Planet Partners.2
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Declaraţie de compatibilitate

HP LaserJet Pro M15 series, HP LaserJet Pro MFP M28 series

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a
cartuşului *

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

CF244A

1.000 pagini

375 x 108 x 125 mm

0,81 kg

190781977902

Cartuş de toner LaserJet original HP 44A Negru

*Capacitatea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 19752. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
Garanţie HP Premium Protection. Se garantează că acest produs HP nu prezintă defecte de material şi de manoperă.

1 Necesită descărcarea aplicaţiei HP Smart. Caracteristicile controlate pot varia în funcţie de sistemul de operare al dispozitivului mobil. Puteţi găsi detalii şi lista completă a sistemelor de operare acceptate la
http://www.support.hp.com/us-en/document/c03561640. Pentru detalii privind cerinţele de imprimare locală, consultaţi http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 Disponibilitatea

programului HP Planet Partners diferă. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/recycle.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau
editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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