
Datablad

HP 143A svart original Neverstop Toner Reload Kit
(W1143A)

Perfekt för hemmet eller mikrokontor och små kontor som vill skriva ut med HPs laserteknik till ett överkomligt pris.

Skriv ut tusentals högkvalitativa laserutskrifter utan en kassett med HPs unika och lättanvända påfyllningssystem för toner.  Lita på
HP för att få kvalitetsutskrifter och tillförlitlighet till en extremt låg kostnad.

Ultralåg kostnad per sida

Skriv ut tusentals sidor till en extremt låg kostnad per sida.  Det är enkelt med kit för tonerpåfyllning
som är designade specikt för HP Neverstop Laser-utskriftssystem. Få den kvalitet som en
branschledare erbjuder för ditt kontor till en extremt låg kostnad.
Ta del av det innovativa sättet att skriva ut med laser med en mycket billig design för HP
originaltonerbyte.

Återvunnet innehåll  och återvinningsbar

HP Original Neverstop Toner Reload Kits innehåller återvunnen plast,  är återvinningsbara  samt
designade och testade med skrivaren för att förhindra utsläpp som överskrider miljömärkningens
riktlinjer.
Designen på skrivaren och kitet för tonerpåfyllning gör det enkelt att byta ut toner och återuppta
utskriften.

Skriv ut effektivt med snabbt tonerbyte

Imponera på andra med en pålitlig kvalitet från HP-laserutskrifter. HPs kit för tonerpåfyllning ger
tusentals sidor för ett smidigt arbetsöde med utskrifter och enkla kladdfria tonerbyten.
Skriv ut effektivt. Varje kit för tonerpåfyllning ger upp till 2 500 sidor vilket gör att du sällan behöver
fylla på.
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Datablad | HP 143A svart original Neverstop Toner Reload Kit

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

 
Produktspecikationer

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

W1143A HP 143A svart original Neverstop Toner Reload Kit Cirka 2500 sidor 365 x 70,61 x 64 mm Ca 0,35 kg 193905679362
 
*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information nns på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
Garanti

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

 Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information nns på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Se HP originaltoner – återvunnet innehåll för en lista över procentsatser gällande enskilda leverantörer av HP originaltoner som använder återvunnet innehåll.
 HP Planet Partners-programmets tillgänglighet varierar. Mer information nns på http://www.hp.com/recycle.
 Ett utskriftssystem består av skrivare, papper och tonermaterial från HP.
 Se IT-ekodeklarationen för ditt säkerhetsdatablad för produkt och material för din specika produkt på http://h22235.www2.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecotoner-cart.html och

http://www.hp.com/go/msds.
 HPs interna forskning och studie från Keypoint Intelligence-Buyers Lab april 2019 på uppdrag av HP. Mer information nns på http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com

© Copyright 2021 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 ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information i detta dokument.
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