
Datasheet

HP 17A originele zwarte LaserJet tonercartridge
(CF217A)

Ideaal om meer documenten van professionele kwaliteit te printen en consistente resultaten te bereiken dankzij
antifraudetechnologie.

Met originele HP tonercartridges met JetIntelligence, die uw investering beschermen en uw printer optimaal laten werken, bent u
verzekerd van een consistente, indrukwekkende kwaliteit en hoge prestaties.

De pagina's die u verwacht

U krijgt het aantal pagina's waarvoor u heeft betaald. Met originele HP tonercartridges met
JetIntelligence houdt u gemakkelijk de resterende pagina's bij en gebruikt u de toner optimaal, zodat
u krijgt wat u verwacht.
Originele HP tonercartridges met JetIntelligence bieden professionele resultaten en zijn precies
afgestemd op de krachtige prestaties van uw HP printer of MFP.

Print snel en zonder concessies aan de kwaliteit

Print met de snelheid en de kwaliteit waarvoor uw HP LaserJet Pro ontworpen is. Originele HP
tonercartridges met JetIntelligence zijn ontworpen voor uw HP printer of MFP. Produceer een
consistente, professionele kwaliteit zonder prints over te maken.
U bent verzekerd van een consistente kwaliteit met originele HP tonercartridges met JetIntelligence.

Bescherming tegen fraude geeft zekerheid

Bescherm uw bedrijf tegen vervalsingen met de exclusieve antifraudetechnologie van HP. Houd de
kosten in de hand met innovatieve technologie die de kwaliteitsstandaarden van uw HP LaserJet Pro
printers en MFP's waarborgt.
Laat u niet misleiden door vervalsingen van originele HP supplies. Zorg ervoor dat u de kwaliteit krijgt
waarvoor u heeft betaald.

Ontworpen om betrouwbaar te werken

Met originele HP tonercartridges met JetIntelligence, die uw investering beschermen en uw printer of
MFP optimaal laten werken, bent u verzekerd van een consistente, indrukwekkende kwaliteit en hoge
prestaties.
U bent verzekerd van een consistente kwaliteit met speciaal ontwikkelde zwarte precisietoner.
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Verklaring over compatibiliteit
HP LaserJet Pro M102 printers; HP LaserJet Pro MFP M130

 
Productspecicaties

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

CF217A HP 17A originele zwarte LaserJet tonercartridge Ca 1600 pag 358 x 108 x 135 mm ca. 0,27 kg 889894797407
 
*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.

 In vergelijking met tonerniveaumeters van eerdere HP producten.
 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.
 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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