Veri sayfası

HP 44A Siyah Orijinal LaserJet Toner
(CF244A)

Ayda 1.000 sayfadan daha az baskı alan 1-3 kullanıcı için idealdir. Her bütçeye ve uygun fiyatlı
LaserJet Pro yazıcınıza uygun mükemmel HP tonerler.
HP'nin düşük fiyatlı HP Orijinal LaserJet Tonerleri ile güvenilir şekilde basarsınız. Öne çıkan baskılar,
güvenilir performans ve orijinal HP aldığınızdan emin olmanızı sağlayan marka kimliği doğrulamasına
sahip olacaksınız. Keskin siyah metinlere ve grafiklere sahip iş belgeleri basın.

Mükemmel bir fiyata üstün kalite
Uygun fiyatlı Orijinal HP LaserJet tonerlerle tutarlı ve mükemmel baskılar alacağınızdan emin olun.
Ofisinizde, bir endüstri liderinin sunduğu kaliteye sahip olun.
Neredeyse her bütçe için tasarlanmış HP Orijinal Tonerler asgari ihtiyaçları karşılar ve güvenilir baskı
kalitesi sunar.
Efsanevi HP
güvenilirliği

Kalite

Etkileyici, tutarlı sonuçlar
İşletmenizi ileriye taşımanızı sağlar. İşlerinizin sorunsuz akmasını sağlayan tutarlı ve kesintisiz baskı için
HP Orijinal Tonerlere güvenin.
Güvenebileceğiniz seçenekle usandırıcı baskı tekrarlarından, sarf malzemesi israfından ve servis
çağrılarından kurtulun.

Çevreye duyarlı
yerküre

Orijinal HP Sarf
Malzemeleri

Zahmetli toner değişimine son
Orijinal HP tonerleri saniyeler içinde değiştirin. HP LaserJet yazıcı ya da MFP'niz için özel olarak
tasarlanan kartuşlar hızla ve kolayca takılır. Yedek kartuş satın almayı çok kolaylaştıran HP Smart
uygulaması sayesinde alışverişi kolaylaştırın.1
İşinize çabucak geri dönün. Orijinal HP tonerler kolayca takılır.

Kolayca geri dönüştürün ve kaynakları koruyun
Çevre üzerindeki etkinizi yönetmenize yardımcı olan kolay geri dönüşümden yararlanın.2
Çevre üzerindeki etkinizi azaltın. HP Planet Partners aracılığıyla ücretsiz ve kolay kartuş geri
dönüşümüne güvenin.2
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Uyumluluk bildirimi

HP LaserJet Pro M15 serisi, HP LaserJet Pro MFP M28 serisi

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

CF244A

HP 44A Siyah Orijinal LaserJet Toner

1.000 sayfa

375 x 108 x 125 mm

0.81 kg

190781977902

*Yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19752'ye dayanır. Gerçek kapasite basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP'nin Premium Koruma Garantisi. Bu HP ürününde hiçbir malzeme ve işçilik hatası olmadığı garanti edilir.

1 HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Denetlenen özellikler mobil aygıtın işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir. Desteklenen işletim sistemlerinin tam listesi ve ayrıntılar
http://www.support.hp.com/us-en/document/c03561640 adresindedir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 HP

Planet Partners Programının kullanılabilirliği değişir. Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/recycle adresine bakın.
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