Údajový list

Tonerové kazety HP 89 LaserJet
(CF289A
CF289A,, CF289X, CF289Y
CF289Y))

Ideálne pre malé až stredné pracovné skupiny 3 až 10 používateľov, ktorí tlačia 750 až 3 500 strán za mesiac.
Kazety HP ponúkajú konzistentné čiernobiele výtlačky profesionálnej kvality, vysokú rýchlosť, úsporu energie1
a ochranu pred falšovaním.
Originálne tonerové kazety HP s funkciou JetIntelligence tlačia strany profesionálnej kvality a poskytujú riešenia s
vysokou výťažnosťou,2 špičkový výkon tlače a inovatívnu technológiu na ochranu pred falšovaním. Pomôžte znižovať
náklady s energeticky úsporným čiernym tonerom HP EcoSmart.3

Získajte kvalitu tlače a efektivitu tonera
Tlačte textové dokumenty v profesionálnej kvalite a rýchlosťou, na akú je vaša tlačiareň alebo
multifunkčná tlačiareň stavaná, a pomôžte šetriť energiou pri tlači s čiernym tonerom HP EcoSmart.3
Tlačte ostrý čierny text a šetrite energiu pri tlači s originálnym čiernym tonerom HP EcoSmart.3

Hodnota voliteľných kaziet s vysokou výťažnosťou2,4,5
Získajte istotu, že z kazety dostanete hodnotu. Originálne tonerové kazety HP s funkciou
JetIntelligence poskytujú cenovo výhodné riešenia s vysokou výťažnosťou2 a vyššiu efektivitu s
inteligentným sledovaním stavu tonera.
Tlačte až štyrikrát viac strán pomocou voliteľných originálnych tonerových kaziet HP s vysokou
výťažnosťou a funkciou JetIntelligence.2,4,5

Zbavte sa starostí vďaka tonerovým kazetám HP
Exkluzívna technológia spoločnosti HP na ochranu pred falšovaním pomáha chrániť vašu firmu pred
falošnými kazetami. Táto inovatívna technológia vám pomôže spravovať náklady na podnikanie a
udržiavať štandardy kvality v rámci celého podniku.
Inovatívna technológia proti falšovaniu pomáha získať overenú kvalitu HP, za ktorú ste zaplatili.

Pomôžte ochrániť svoje investície
Získajte tlač profesionálnej kvality s vysokou rýchlosťou vďaka tonerovým kazetám HP, ktoré uľahčujú
tlač. Dostávajte upozornenia, keď sa míňajú kazety,6 a poľahky ich vymieňajte za nové. Bezplatne
recyklujte kazety prostredníctvom programu HP Planet Partners.7
Plánujte dopredu – so softvérom HP Web Jetadmin na sledovanie spotreby tonera získate aktuálne
informácie o stave kaziet.6
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Vyhlásenie o kompatibilite
Rad tlačiarní HP LaserJet Enterprise M507, rad multifunkčných zariadení HP LaserJet Enterprise MFP M528

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

UPC code

CF289A

Originálna čierna tonerová kazeta HP 89A LaserJet

5000 strán

362 x 102 x 198 mm

1,12 kg

192018046627

CF289X

Originálna čierna tonerová kazeta HP 89X LaserJet s vysokou výťažnosťou

10 000 strán

362 x 102 x 227 mm

1,35 kg

192018046634

CF289Y

Originálna čierna tonerová kazeta HP 89Y LaserJet s veľmi vysokou výťažnosťou

20 000 strán

373 x 122 x 281 mm

1,91 kg

192018046641

*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.

1 Na základe zníženej spotreby energie tlačiarní HP LaserJet a kaziet s funkciou JetIntelligence predávaných od roku 2015 v porovnaní s predchádzajúcimi verziami tonera bez funkcie JetIntelligence použitím metodológie

agentúry Energy Star.
2 Originálne tonerové kazety HP 89X a HP 89Y LaserJet s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou balenia tlačiarne, ale kupujú sa samostatne. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Výpočty spoločnosti HP sú založené na normalizovaných údajoch agentúry Energy Star o bežnej spotrebe elektrickej energie a porovnávajú tlačiarne radu HP LaserJet 500 uvedené na trh na jar 2019. Kazety HP 89A/X/Y
sa porovnávajú s originálnymi tonerovými kazetami HP 87A/X LaserJet.
4 Originálne tonerové kazety HP 89X LaserJet s vysokou výťažnosťou v porovnaní s originálnymi tonerovými kazetami HP 89A LaserJet s funkciou JetIntelligence. Ďalšie informácie nájdete na stránke
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
5 Originálne tonerové kazety HP 89Y LaserJet s vysokou výťažnosťou v porovnaní s originálnymi tonerovými kazetami HP 89A LaserJet s funkciou JetIntelligence. Ďalšie informácie nájdete na stránke
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
6 Podrobnosti nájdete na produktovom liste k svojmu zariadeniu a na zozname podporovaných funkcií HP Web Jetadmin.
7 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 2019 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené 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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