Kaseta z czarnym tonerem HP LaserJet Smart CB435A

Dzięki kulistym cząsteczkom monochromatycznego tonera HP kaseta z czarnym
tonerem HP LaserJet CB435A pozwala uzyskać wyrazisty, czytelny tekst i ostrzejsze
obrazy. Inteligentne funkcje zwiększają niezawodność oraz pozwalają oszczędzać
czas i minimalizować koszty.

Technologia HP zapewnia precyzyjne, niezawodne drukowanie za każdym razem
Oryginalne kasety z tonerem HP zapewniają oszczędność czasu i pieniędzy. Mechanizmy komunikacji między kasetą a
drukarką umożliwiają ustawienie optymalnej jakość druku, zapewniając bezproblemowe uzyskiwanie profesjonalnych
wydruków za każdym razem.
Wbudowane inteligentne funkcje; możliwość pracy bez zakłóceń
Wbudowane inteligentne funkcje zapewniają bezproblemowe drukowanie oraz łatwe, wygodne zamawianie materiałów
eksploatacyjnych za pomocą narzędzia HP SureSupply. Mechanizmy komunikacji z drukarką informują o bliskim zużyciu
się materiałów eksploatacyjnych i zapewniają pracę bez zakłóceń. Więcej informacji można znaleźć pod adresem
http://www.hp.com/learn/suresupply. Przy tak łatwym zarządzaniu użytkownicy mają więcej czasu na ważniejsze
zadania.
Wyrazisty, czytelny tekst i ostrzejsze obrazy na każdym wydruku
Kuliste cząsteczki oryginalnego monochromatycznego tonera HP, opracowanego i dostosowanego specjalnie z myślą o
drukarkach monochromatycznych, gwarantują wyrazisty, czytelny tekst i ostrzejsze obrazy. Innowacyjny toner HP
pozwala uzyskać jednolite, profesjonalne rezultaty za każdym razem.

Kaseta z czarnym tonerem HP LaserJet Smart CB435A

Właściwości techniczne
Wbudowane inteligentne funkcje oszczędzające czas
Konstrukcja wielofunkcyjnych kaset z tonerem zwiększa niezawodność
Wbudowane inteligentne funkcje do zdalnego zarządzania materiałami eksploatacyjnymi
Monochromatyczny toner HP z kulistymi cząsteczkami gwarantujący niezawodny druk wysokiej jakości
Jednolita jakość i niezawodność drukowania

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

Wymiary (dł x szer x gł) Waga

Średnia wydajność kasety z
tonerem

CB435A

Kaseta z czarnym tonerem HP LaserJet Smart
CB435A

882780905207

375 x 113 x 125 mm 0,8 kg

1500 standardowych stron.
Deklarowana wydajność
zgodna z normą ISO/IEC
19752.
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