
Datasheet

HP 81 originele LaserJet tonercartridges
(CF281A, CF281X)

Ideaal voor kleine en middelgrote werkgroepen en enterpriseklanten die een tonercartridge zoeken waarmee
ze consistente afdrukken van hoge kwaliteit kunnen maken, tijd en grondstoffen besparen en de efficiency in
de kantooromgeving kunnen verbeteren.

Deze uitzonderlijk betrouwbare originele HP LaserJet tonercartridges produceren uitstekende afdrukresultaten. Toon uw
bedrijf van zijn beste zijde met professionele documenten, wees zuinig met grondstoffen en verhoog de efficiëntie op
kantoor.

Produceer betrouwbare resultaten van hoge kwaliteit.

Produceer documenten van professionele kwaliteit waarop uw bedrijf trots kan zijn – pagina na
pagina.
Vertrouw op originele HP zwarte toner voor scherpe tekst en graeken en indrukwekkende zakelijke
documenten.

Bespaar tijd en geld

Wees zuinig met grondstoffen, druk grote volumes af en proteer van kosteloze, gemakkelijke
recycling van cartridges via HP Planet Partners.
Produceer tot wel 25.000 pagina's met de optionele originele HP high-capacity LaserJet
tonercartridges.

Afdrukmogelijkheden om uw bedrijf vooruit te helpen.

Maak uw kantoor efficiënter. Print snel, installeer snel nieuwe cartridges en vind gemakkelijk
vervangende supplies.
Verhoog de productiviteit van uw kantoor; originele HP toner is gemaakt om snel te printen.
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Verklaring over compatibiliteit
HP LaserJet Printerserie Flow MFP M630z, HP LaserJet Printerserie MFP M630f, HP LaserJet Printerserie MFP M630dn

 
Productspecicaties

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

CF281A HP 81A originele zwarte LaserJet tonercartridge 10.500 391 x 193 x 300 mm ca. 2,47 kg 887758147894

CF281X HP 81X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge ca 25.000 pagina's 391 x 193 x 327 mm ca. 3,33 kg 887758147900

 
*Geschatte gemiddelde opbrengst is 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.

 Het HP Planet Partners programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
 Gebaseerd op HP 81X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. High-capacity cartridges worden niet meegeleverd; deze moeten

apart worden aangeschaft. Waarde in vergelijking met de geschatte winkelwaarde en de gemiddelde paginaopbrengst van standaard HP 81 tonercartridges. De werkelijke prijzen kunnen afwijken.

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