Údajový list

Čierna originálna tonerová kazeta HP 44A LaserJet
(CF244A)

Ideálna pre 1-3 používateľov a tlač menej ako 1 000 strán za mesiac. Dokonalé tonerové
kazety HP pre takmer každý rozpočet a vašu cenovo výhodnú tlačiareň LaserJet Pro.
Originálne tonerové kazety HP LaserJet ponúkajú spoľahlivú tlač za nízku cenu. Získate kvalitné
výtlačky, spoľahlivý výkon a overenie pravosti, takže viete, že máte originálny výrobok spoločnosti
HP. Tlačte firemné dokumenty s ostrým čiernym textom a obrázkami.

Vysoká kvalita za výbornú cenu
Spoľahnite sa na trvalo vynikajúcu kvalitu výtlačkov s cenovo dostupnými originálnymi tonerovými
kazetami HP LaserJet. Získajte do vašej kancelárie kvalitu lídra vo svojom odbore.
Žiadne zbytočnosti, jednoducho spoľahlivá kvalita tlače s originálnymi tonerovými kazetami HP, ktoré sú
navrhnuté tak, aby vyhoveli takmer každému rozpočtu.
Legendárna
spoľahlivosť
značky HP

Kvalita

Pôsobivé a konzistentné výsledky
Napredujte v svojom podnikaní. Dôverujte originálnym tonerovým kazetám HP navrhnutým na stálu a
neprerušovanú tlač, vďaka ktorej môžete nepretržite pracovať.
Voľba, ktorej môžete dôverovať – vyhnite sa nutnosti opätovnej tlače, plytvaniu spotrebným materiálom
a volaniam servisu.

Environmentálny
svet

Originálny
spotrebný
materiál značky
HP

Bezproblémová výmena
Originálne tonerové kazety HP možno vymeniť v priebehu niekoľkých sekúnd. Sú špeciálne navrhnuté
pre vašu tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie HP LaserJet tak, aby ich inštalácia bola rýchla a
jednoduchá. Zjednodušte si nakupovanie prostredníctvom aplikácie HP Smart, s ktorou nákup nových
kaziet prebieha úplne hladko.1
Venujte sa opäť svojmu podnikaniu. Originálne tonerové kazety HP sa jednoducho inštalujú.

Jednoduchá recyklácia a úspora zdrojov
Využívajte výhody jednoduchej recyklácie a zmiernite svoj dopad na životné prostredie.2
Zmiernite svoj dopad na životné prostredie. Spoľahnite sa na jednoduchú a bezplatnú recykláciu
prostredníctvom programu HP Planet Partners.2
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Vyhlásenie o kompatibilite

Rad tlačiarní HP LaserJet Pro M15, rad multifunkčných zariadení HP LaserJet Pro MFP M28

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

CF244A

Čierna originálna tonerová kazeta HP 44A LaserJet

1000 strán

375 x 108 x 125 mm

0,81 kg

190781977902

*Približná priemerná výťažnosť na základe normy ISO/IEC 19752. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na lokalite
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento výrobok HP sa poskytuje záruka, že neobsahuje chyby materiálu a spracovania.

Vyžaduje stiahnutie aplikácie HP Smart. Ovládané funkcie sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému mobilného zariadenia. Úplný zoznam podporovaných operačných systémov a ďalšie podrobnosti nájdete na
stránke http://www.support.hp.com/us-en/document/c03561640. Podrobnosti o lokálnych požiadavkách na tlač nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting.

1

2 Dostupnosť

programu HP Planet Partners sa v jednotlivých krajinách môže líšiť. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami.
Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či
vynechaný text v tomto dokumente.
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