
Datasheet

HP 144A originele zwarte belichtingstrommel voor
laserprinters
(W1144A)

Ideaal voor thuis en kleine kantoren die tegen een betaalbare prijs met de lasertechnologie van HP willen
printen.

Print duizenden laserprinterpagina's van hoge kwaliteit zonder cartridge met het unieke, schone en eenvoudig te
gebruiken tonerbijvulsysteem van HP. Print 20.000 pagina's alvorens de belichtingstrommel te vervangen.  Reken op HP
voor een simpele en betrouwbare printervaring.

Zeer lage kosten per pagina

Print duizenden pagina's tegen een zeer laag tarief per pagina.  Dankzij de laserbelichtingstrommel
die speciaal voor het HP Neverstop-laserprintsysteem ontworpen zijn was het nog nooit zo
eenvoudig. Ervaar de kwaliteit die een marktleider als HP je kantoor biedt tegen een zeer laag tarief.

Ervaar de innovatieve manier om laserprinterpagina's te printen met een voordelige originele HP
Neverstop-belichtingstrommel.

gerecyclede content  en recyclebaar

Originele HP Neverstop-belichtingstrommels bevatten gerecycled plastic  en zijn recyclebaar.

Het ontwerp van de printer en laserbelichtingstrommel maken het eenvoudig om de
belichtingstrommel te vervangen en verder te gaan met printen.

Print efficiënt door de toner snel te vervangen

Maak indruk op anderen met de betrouwbare kwaliteit van laserprinten van HP. De zwarte laser-
belichtingstrommel van HP levert duizenden pagina's voor een vloeiende printwerkstroom en
eenvoudige en schone tonervervanging.

Print efficiënt. Elke tonerbelichtingstrommel kan tot 20.000 pagina's aan en omvat 5000 pagina's
aan toner, zodat je deze zelden hoeft te vervangen.
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Verklaring over compatibiliteit

HP Neverstop Laser 1001nw, HP Neverstop Laser MFP 1201n, HP Neverstop Laser MFP 1202nw

Productspecificaties

P/N Omschrijving Gem. cartridgeopbrengst * Afmetingen (L x B x D) Gewicht UPC code

W1144A HP 144A originele zwarte belichtingstrommel voor laserprinters 20.000 pagina's 387,1 x 295,91 x 191 mm ca. 2,2 kg 193905679379

*Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie

HP's Premium Protection garantie. Dit HP product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten.

 Aanvullende geprinte pagina's vereisen het bijvullen van de toner. Geschatte gemiddelde opbrengst is gebaseerd op ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de geprinte
pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Zie originele HP toner - gerecyclede content voor een lijst van individuele voorraadpercentages voor het gebruik van gerecyclede content voor de originele HP tonervoorraad.
 Het HP Planet Partners programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
 Studie door intern onderzoek van HP en het Keypoint Intelligence-Buyers Lab die in april 2019 door HP gemachtigd werd. Kijk voor meer informatie op http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en
diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van
HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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