Datablad

HP 44A svart original LaserJet-tonerkassett
(CF244A)

Lämplig för 1–3 användare som skriver ut mindre än 1 000 sidor per månad. De perfekta
HP-tonerkassetterna för nästan alla budgetar och din prisvärda LaserJet Pro.
HP LaserJet-originaltonerkassetter är prisvärda och tillförlitliga. Du får enastående utskrifter,
tillförlitlig prestanda och märkesautentisering så att du vet att du använder äkta HP-produkter. Skriv
ut affärsdokument med skarp svart text och grafik.

Hög kvalitet till bra pris
Räkna med utskrifter av hög och jämn kvalitet med prisvärda HP LaserJet-originaltonerkassetter. Få den
kvalitet som en branschledare erbjuder ditt kontor.
Inga krusiduller, bara tillförlitliga kvalitetsutskrifter från HP originaltonerkassetter som är utformade för
nästan alla budgetar.
Legendarisk
tillförlitlighet från
HP

Kvalitet

Imponerande, konsekventa resultat
Hjälp till att driva verksamheten framåt. Du kan lita på att HP originaltonerkassetter ger konsekventa,
avbrottsfria utskrifter så att du kan uträtta det du ska.
Valet du kan lita på – undvik frustrerande omtryckningar, slöseri med förbrukningsmaterial och onödiga
servicesamtal.

Miljövänligt
jordklot

HP
originaltillbehör

Inga besvärliga byten
Byt ut HP originaltonerkassetter på några sekunder. Särskilt utformade för att vara snabba och enkla att
installera i din HP LaserJet-skrivare eller multifunktionsprodukt. Förenkla inköp med HP Smart-appen
som gör det smidigt att köpa utbyteskassetter.1
Kom igång snabbt. HP originaltonerkassetter är enkla att installera.

Lätt att återvinna och spara på resurserna
Dra nytta av enkel återvinning för att minska din miljöpåverkan.2
Hjälp till att minska miljöpåverkan. Räkna med enkel återvinning utan kostnad via HP Planet Partners.2
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Kompatibilitetsförklaring

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

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

CF244A

HP 44A svart original LaserJet-tonerkassett

1 000 sidor

375 x 108 x 125 mm

0,81 kg

190781977902

*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HPs Premium Protection-garanti. HP garanterar att denna produkt inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel.

Kräver nedladdning av HP Smart-appen. Vilka funktioner som kan styras varierar mellan olika mobila operativsystem. Fullständig lista över operativsystem som stöds och information finns på
http://www.support.hp.com/us-en/document/c03561640. Information om lokala utskriftskrav finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting.
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HP Planet Partners-programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan
föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget
i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.
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