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Originele HP 44A zwarte LaserJet tonercartridge
(CF244A)

Ideaal voor 1-3 gebruikers die minder dan 1000 pagina's per maand printen. De perfecte HP
tonercartridges voor bijna ieder budget en uw betaalbare LaserJet Pro.

HP's voordelige originele HP LaserJet tonercartridges printen betrouwbaar. U krijgt opvallende
afdrukken, betrouwbare prestaties en merkverificatie, zodat u weet dat u originele HP cartridges
hebt. Print zakelijke documenten met scherpe zwarte tekst en afbeeldingen.

Vertrouwde HP
kwaliteit

Kwaliteit

Ecologische
wereld

Originele HP
supplies

Hoge kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs
U kunt erop rekenen dat u uitstekende afdrukken krijgt met betaalbare originele HP
LaserJet-tonercartridges. U krijgt de kwaliteit die een marktleider als HP uw kantoor biedt.
Geen franjes, gewoon printen met betrouwbare kwaliteit van originele HP tonercartridges die zijn
ontworpen voor bijna elk budget.

Imposante, consistente resultaten
Help uw bedrijf vooruit. Gebruik originele HP tonercartridges om consistent, zonder onderbrekingen te
printen.
De betrouwbare keus – vermijd ergernis over opnieuw printen, suppliesverspilling of serviceoproepen.

Vervangen zonder gedoe
Vervangt originele HP tonercartridges in enkele seconden. Speciaal ontworpen voor uw HP LaserJet
printer of MFP, installatie is snel en gemakkelijk. Makkelijker winkelen met de HP Smart-app waarmee u
probleemloos vervangende cartridges kunt kopen.1

Werk snel weer verder. Originele HP tonercartridges zijn eenvoudig te installeren.

Gemakkelijk te recyclen en besparen vanmiddelen
Profiteer van gemakkelijke recycling om uwmilieu-impact te reduceren.2
Reduceer uw impact op het milieu. U kunt gemakkelijk en kosteloos cartridges recyclen via HP Planet
Partners.2
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Verklaring over compatibiliteit
HP LaserJet Pro M15 serie, HP LaserJet Pro MFP M28 serie

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

CF244A Originele HP 44A zwarte LaserJet tonercartridge 1000 pagina's 375 x 108 x 125 mm 810 gr 190781977902

*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.

1 De HP Smart app moet worden gedownload. Beschikbare functionaliteit varieert per mobiel besturingssysteem. Overzicht van ondersteunde besturingssystemen en informatie op
http://www.support.hp.com/us-en/document/c03561640. Kijk voor informatie over lokaal printen op http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 Het HP Planet Partners programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.

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