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HP 30 LaserJet-tonerkassetter
(CF230A, CF230X)

Idealisk när du behöver skriva ut fler dokument av professionell kvalitet än någonsin tidigare1

och ger dig konsekventa resultat tack vare bedrägeriskyddet.

Skriv ut fler sidor och håll igång verksamheten med äkta HP-tonerkassetter med JetIntelligence. 1 Lita
på att bedrägeriskyddet ger dig den konsekventa HP-kvalitet du förväntar dig, och spara ännu mer
med tillvalskassetter med hög kapacitet. 2

1 LaserJet-originaltonerkassetter med JetIntelligence som sålts efter 2015. Tonerkassetter med högsta kapacitet jämfört med tidigare tonerkassetter med högsta kapacitet. Mer information finns på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Baserat på ISO 24711-kassettkapacitet för HP 30X svarta original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet jämfört med HP 30A svarta original LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på http://www.
hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Jämfört med tonerkassettmätare för tidigare HP-produkter.

Fler sidor ochmer valuta för pengarna än någonsin.1
Lita på att du får ut mer. HP originaltonerkassetter med JetIntelligence ger dig fler sidor än någonsin tidigare. 1 Lita på intelligent tonerspårning, 3 och välj
tonerkassetter med hög kapacitet för dubbelt så många sidor och mindre service. 2

Få ut mer av din investering med sidmaximeringsteknik som ger fler sidor per kassett än tidigare versioner av HPs tonerkassetter.1

Skriv ut snabbt utan att tumma på kvaliteten
Skriv ut med den hastighet och kvalitet som din HP LaserJet Pro är byggd för att ge. HP originaltonerkassetter med JetIntelligence är konstruerade för att
fungera effektivt med din skrivare eller MFP från HP. Få jämn, professionell kvalitet och undvik att behöva skriva ut på nytt.
Räkna alltid med jämn kvalitet med HP originaltonerkassetter och JetIntelligence.

Slappna avmed bedrägeriskydd
Skydda din verksamhet mot förfalskade kassetter med HPs exklusiva bedrägeribekämpningsteknik. Hantera kostnader med innovativ teknik som hjälper
dig att hålla kvalitetsstandarder för dina HP LaserJet Pro-skrivare och MFP:er.
Låt dig inte luras av kassetter som liknar HP original. Se till att du får den kvalitet du betalar för.

Utformadmed prestanda i fokus
Du får fler sidor i din HP LaserJet Pro-skrivare eller MFP. 1 Räkna med konsekvent, imponerande kvalitet och prestanda med HP originaltonerkassetter med
JetIntelligence – utformade för att skydda din investering och hjälpa din skrivare fungera perfekt.
Räkna alltid med jämn kvalitet med specialutformad svart precisionstoner.

http://hp.com/go/learnaboutsupplies
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Kompatibilitetsförklaring
HP LaserJet Pro M203-skrivare; HP LaserJet Pro MFP M227

Produktspecifikationer

P/N Beskrivning Antal sidor, medeltal * Yttermått (l x b x d) Vikt UPC-kod

CF230A HP 30A svart original LaserJet-tonerkassett 1 600 sidor 358 x 108 x 135 mm 0,49 kg 889894797452

CF230X HP 30X svart original LaserJet-tonerkassett med hög
kapacitet

3 500 sidor 358 x 108 x 135 mm 0,55 kg 889894797469

*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer
information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HPs Premium Protection-garanti. HP garanterar att denna produkt inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel.

Om du vill hamer information omHP-tillbehör, besök http://www.hp.com

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2017. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan 
föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. 
Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.
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