Dane techniczne

Tonery HP 89 LaserJet
(CF289A
CF289A,, CF289X, CF289Y
CF289Y))

Idealne rozwiązanie dla małych i średnich zespołów, składających się z 3–10 użytkowników, które drukują 750–
3500 stron miesięcznie. Wkłady HP zapewniają spójne, profesjonalnej jakości wydruki w czerni, przy dużych
prędkościach, jednocześnie pomagają oszczędzać energię1 i chronią przed oszustwami.
Oryginalne wkłady z tonerem HP z technologią JetIntelligence zapewniają profesjonalnej jakości wydruki, najwyższą wydajność
i innowacyjną technologię HP chroniącą przed oszustwami oraz są dostępne w dużej pojemności.2 Zredukuj koszty dzięki
ekonomicznym czarnym wkładom z tonerem HP EcoSmart.3

Wysoka jakość druku i wydajność tonera
Drukuj profesjonalnej jakości dokumenty tekstowe z szybkością, do jakiej stworzono Twoją drukarkę lub
urządzenie wielofunkcyjne, oraz oszczędzaj energię podczas drukowania za pomocą czarnych wkładów z
tonerem HP EcoSmart.3
Drukuj wyraźny czarny tekst i zużywaj mniej energii podczas druku, dzięki oryginalnemu czarnemu
tonerowi z technologią HP EcoSmart.3

Korzyści z opcjonalnych wkładów o wysokiej wydajności2,4,5
Pewność, że zakupiony wkład jest najwyższej jakości. Oryginalne wkłady z tonerem HP z rozwiązaniem
JetIntelligence są dostępne w ekonomicznych wersjach o dużej pojemności2 oraz oferują większą
wydajność dzięki możliwości inteligentnego monitorowania poziomów tonera.
Drukuj nawet cztery razy więcej stron korzystając z oryginalnych wkładów z tonerem HP o dużej
wydajności z technologią JetIntelligence.2, 4, 5

Niezawodna praca dzięki tonerom HP
Specjalna technologia HP chroniąca przed oszustwami pomaga zabezpieczać Twoją firmę przed
podróbkami. Ta innowacyjna technologia ułatwia zarządzanie kosztami firmy i utrzymanie standardów
jakościowych floty drukarek.
Innowacyjna technologia ochrony przed podróbkami pomaga uzyskać autentyczną jakość HP, za którą
zapłaciłeś.

Pomóż chronić swoją inwestycję
Uzyskuj profesjonalnej jakości wydruki przy dużej prędkości, dzięki funkcjom tonerów HP, które ułatwiają
drukowanie. Korzystaj z powiadomień o niskim poziomie tonera6 i wymieniaj je z łatwością. Bezpłatnie
oddawaj zużyte wkłady do recyklingu za pośrednictwem programu HP Planet Partners.7
Zaplanuj wydatki – narzędzie HP Web Jetadmin pozwala monitorować zużycie tonera i na bieżąco
informuje o stanie materiałów eksploatacyjnych.6
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Informacje o zgodności
Drukarki HP LaserJet Enterprise z serii M507, urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise z serii M528

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

UPC code

CF289A

HP 89A oryginalny czarny toner LaserJet

5000 stron

362 x 102 x 198 mm

1,12 kg

192018046627

CF289X

HP 89X oryginalny czarny toner LaserJet o dużej wydajności

10 000 stron

362 x 102 x 227 mm

1,35 kg

192018046634

CF289Y

HP 89Y oryginalny czarny toner LaserJet o bardzo dużej wydajności

20 000 stron

373 x 122 x 281 mm

1,91 kg

192018046641

*Przybliżona średnia wydajność wg normy ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Gwarancja HP Premium Protection. HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

1

Na podstawie obliczeń za pomocą metodologii EnergyStar dotyczących zmniejszonego zużycia energii drukarek HP LaserJet oraz wkładów z technologią JetIntelligence wprowadzonych od 2015 roku, w porównaniu z poprzednimi
wersjami tonerów bez technologii JetIntelligence.
2
Oryginalne wkłady z tonerem HP 89X i HP 89Y LaserJet o dużej pojemności nie wchodzą w skład zestawu drukarki – do zakupu oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Obliczenia HP bazujące na znormalizowanych danych Energy Star TEC porównujących drukarki HP LaserJet 500 wprowadzone wiosną 2019. HP 89A/X/Y w porównaniu z oryginalnymi wkładami z tonerem HP 87A/X LaserJet Toner.
4
Oryginalne tonery HP 89X LaserJet o dużej wydajności w porównaniu z oryginalnymi tonerami HP 89A LaserJet z technologią JetIntelligence. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
5
Oryginalne wkłady z tonerem HP 89Y LaserJet o dużej pojemności w porównaniu z oryginalnymi wkładami z tonerem HP 89A LaserJet z technologią JetIntelligence. Więcej informacji można znaleźć na stronie
http://ww.hp.com/go/learnaboutsupplies.
6
Zapoznaj się z arkuszem danych dotyczącym Twojego urządzenia oraz listą obsługiwanych funkcji HP Web Jetadmin, aby dowiedzieć się więcej.
7
Dostępność programu HP Planet Partners zależy od różnych czynników. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.hp.com/recycle.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w
niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym
dokumencie.
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