Dane techniczne

Tonery HP 59 LaserJet
(CF259A
CF259A,, CF259X)
CF259X)

Idealne dla zespołów, które potrzebują dużej szybkości druku, niezmiennie wysokiej jakości dokumentów w czerni,
oszczędności energii1 i solidnych zabezpieczeń przed podróbkami.
Oryginalne tonery HP z technologią JetIntelligence zapewniają profesjonalnej jakości wydruki, najwyższą wydajność oraz
nowatorską technologię HP zabezpieczającą przed podróbkami i są dostępne w różnych opcjach wydajności.2 Obniż koszty
dzięki energooszczędnym czarnym tonerom HP EcoSmart.1

Ekonomiczna i wydajna praca w biurze
Niezmienna wydajność. Tonery HP LaserJet z technologią JetIntelligence zapewniają bezproblemowe
drukowanie i niezmienną jakość. Opcjonalne tonery o dużej wydajności pozwalają oszczędzić pieniądze i
czas, zapewniając wydruk ponad trzykrotnie większej liczby stron niż tonery standardowe.2
Drukuj wyraźny czarny tekst i zużywaj mniej energii podczas druku, dzięki oryginalnemu czarnemu
tonerowi HP EcoSmart.1

Najwyższa wydajność druku zapewniająca wysoką jakość dokumentów
Drukuj najwyższej jakości dokumenty i oszczędzaj energię z czarnym tonerem HP EcoSmart.1 Tylko
oryginalny toner HP z technologią JetIntelligence został zaprojektowany specjalnie do pracy z wysoką
szybkością i niskim zużyciem energii – bez kompromisów pod względem jakości, na której możesz
polegać.
Nowatorska technologia ochrony przed podróbkami ułatwia osiągnięcie autentycznej jakości HP, za którą
zapłaciłeś.

Szybki powrót do pracy dzięki łatwej wymianie wkładów
Łatwe monitorowanie zużycia dzięki technologii wskaźnika druku HP i zamawianie nowych tonerów, dzięki
inteligentnym funkcjom wbudowanym w oryginalne wkłady drukujące HP. Dzięki automatycznemu
zdejmowaniu etykiety zabezpieczającej instalacja wkładów jest szybka i łatwa.
Zaplanuj wydatki korzystając z narzędzia HP Web Jetadmin, aby monitorować zużycie tonera i otrzymywać
regularne informacje o materiałach eksploatacyjnych.3

Bezpłatny i wygodny recykling
HP umożliwia recykling oryginalnych wkładów HP – łatwo i bezpłatnie z dostępnym na całym świecie
programem HP Planet Partners.4 Nadające się do recyklingu tworzywa sztuczne z programu HP Planet
Partners są wykorzystywane jako surowce do nowych wkładów HP.5
Oryginalne wkłady HP zwrócone w ramach programu HP Planet Partners nigdy nie trafiają na wysypisko.4
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Informacje o zgodności
Drukarki HP LaserJet Pro z serii M404, drukarki HP LaserJet Pro z serii M428, drukarki HP LaserJet Pro z serii M304

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

UPC code

CF259A

Oryginalny czarny toner HP 59A LaserJet

3000 stron

362 x 102 x 198 mm

1,07 kg

192018046771

CF259X

Oryginalny czarny toner HP 59X LaserJet o dużej wydajności

10 000 stron

362 x 102 x 227 mm

1,35 kg

192018046788

*Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na
stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.

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

1

Obliczenia oparte na drukarkach monochromatycznych HP LaserJet z serii 300/400, wprowadzonych na rynek wiosną 2019 r. Wkład HP 59 A/X porównano z wkładem HP 26A/X.
Wkłady o wysokiej wydajności nie są dołączone do drukarek – należy je zakupić oddzielnie. Oryginalny toner HP 59X LaserJet o dużej wydajności porównywano z tonerem HP 59A. Więcej informacji można znaleźć na stronie
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Szczegóły zawiera arkusz danych urządzenia oraz lista funkcji obsługiwanych przez oprogramowanie HP Web Jetadmin.
4
Dostępność programu HP Planet Partners zależy od różnych czynników. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.hp.com/recycle.
5
Patrz http:/www.hp.com/go/recycledcontent.
2

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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