
DatabladDatablad

HP 59 LaserJet-tonerkassetterHP 59 LaserJet-tonerkassetter
((CF259ACF259A, CF259X, CF259X))

Perfekt för arbetsgrupper som behöver skriva ut svartvita sidor med jämn, hög kvalitet i hög hastighet, sparaPerfekt för arbetsgrupper som behöver skriva ut svartvita sidor med jämn, hög kvalitet i hög hastighet, spara
energienergi  och få ett skydd mot bedrägerier. och få ett skydd mot bedrägerier.

HP originaltonerkassetter med JetIntelligence ger utskrifter av professionell kvalitet, alternativ för hög kapacitet,
högsta tänkbara utskriftsprestanda och HPs innovativa bedrägeribekämpningsteknik. Hjälp till att sänka kostnaderna
med energisnål svart HP EcoSmart-toner.

Kostnadseffektiv och anpassad för produktivitet på kontoretKostnadseffektiv och anpassad för produktivitet på kontoret

Hjälper till att bevara produktiviteten. HP LaserJet-tonerkassetter med JetIntelligence ger utskrifter
av jämn kvalitet utan avbrott. Tonerkassetter med hög kapacitet som tillval hjälper till att spara tid
och pengar och ger mer än tre gånger så många sidor som standardkassetter.

Skriv ut tydlig svart text och förbruka mindre energi med svart HP EcoSmart-originaltoner.

Högsta utskriftsprestanda för kvalitetsdokumentHögsta utskriftsprestanda för kvalitetsdokument

Skriv ut dokument av högsta kvalitet och hjälp till att spara energi med HP svart EcoSmart toner.
Endast HP originaltonerkassetter med JetIntelligence är specialutvecklade för hög hastighet och låg
energiförbrukning – utan kompromisser om kvaliteten.

Innovativ bedrägeribekämpningsteknik hjälper er att få den äkta HP-kvalitet som ni har betalat för.

Kom igång med jobbet snabbt med enkelt kassettbyteKom igång med jobbet snabbt med enkelt kassettbyte

Spåra tonerförbrukningen med HPs utskriftsmätningsteknik och beställ enkelt nya kassetter med
intelligenta HP originaltonerkassetter. Automatisk borttagning av förseglingen gör installationen
snabb och enkel.

Planera framåt – använd HP Web Jetadmin till att spåra tonerförbrukningen och få regelbundna
uppdateringar om förbrukningsmaterial.

Smidig och kostnadsfri återvinningSmidig och kostnadsfri återvinning

HP hjälper till att återvinna era originaltonerkassetter, det är enkelt och kostnadsfritt med HP Planet
Partners-programmet som finns över hela världen.  Återvunnen plast från HP Planet Partners
används för att tillverka nya kassetter från HP.

HP originalkassetter som lämnas in via HP Planet Partners skickas aldrig till soptippen.
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KompatibilitetsförklaringKompatibilitetsförklaring

HP LaserJet Pro M404 skrivarserie, HP LaserJet Pro M428 skrivarserie, HP LaserJet Pro M304 skrivarserie

 
ProduktspecifikationerProduktspecifikationer

P/NP/N BeskrivningBeskrivning Antal sidor, medeltal *Antal sidor, medeltal * Yttermått (l x b x d)Yttermått (l x b x d) ViktVikt UPC codeUPC code

CF259A HP 59A svart original LaserJet-tonerkassett 3 000 sidor 362 x 102 x 198 mm 1,07 kg 192018046771

CF259X HP 59X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 10 000 sidor 362 x 102 x 227 mm 1,35 kg 192018046788

 
*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.

 
 
GarantiGaranti

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

 Beräkningar baseras på HP LaserJet 300-/400-serien svartvita skrivare med lansering våren 2019. HP 59 A/X jämfört med HP 26A/X.
 Kassetter med hög kapacitet medföljer inte vid köp av skrivare, köp separat. HP 59X LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet jämfört med HP 59A. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Se enhetens datablad och listan med HP Web Jetadmin-kompatibla funktioner för mer information.
 HP Planet Partners-programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
 Se http:/www.hp.com/go/recycledcontent.

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

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2019 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 betraktas som en ytterligare
garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.
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