Tonerové kazety HP 83 LaserJet
(CF283A)

Tonerové kazety HP 83 LaserJet zajistí profesionální vzhled vašich firemních
dokumentů. Zůstaňte produktivní a neplýtvejte časem a spotřebním
materiálem. Tyto spolehlivé originální tonerové kazety HP LaserJet byly
speciálně navrženy pro vaši multifunkční tiskárnu HP LaserJet Pro.
Ideální pro firemní zákazníky, kteří vyžadují efektivní tisk dokumentů v profesionální kvalitě s
nízkými náklady.

Spolehněte se na kvalitní tisk

Originální tonerové kazety HP vám zaručí kvalitu, kterou očekáváte – znovu a znovu. Vyhněte se opakovanému tisku, vyplýtvání
spotřebního materiálu a nákladným zpožděním způsobeným neoriginálními kazetami.

Dosahujte konzistentních, působivých výsledků

Veďte svou firmu neustále vpřed. Spolehněte se na originální tonerové kazety HP, které vám zajistí konzistentní, nepřerušovaný tisk
odpovídající vašim pracovním potřebám a cenovým nárokům.

Vraťte se zpět rovnou k práci

Neztrácejte čas. Originální tonerové kazety HP vyměníte za pár sekund a můžete se vrátit k tisku. Jsou speciálně navrženy pro vaši
tiskárnu HP LaserJet nebo multifunkční tiskárnu a umožňují rychlou a snadnou instalaci.

Tonerové kazety HP 83 LaserJet

Prohlášení o kompatibilitě
Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Pro M125, řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Pro M127

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

CF283A

Originální černá tonerová kazeta HP 83A LaserJet

Kód UPC

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Průměrná výtěžnost kazety

375 × 113 × 125 mm

0,83 kg

Průměrná výtěžnost kazety je 1
500 standardních stran.
Uváděná výtěžnost odpovídá
normě ISO/IEC 19752 při
nepřetržitém tisku. Skutečná
výtěžnost značně závisí na
tištěném obsahu a dalších
faktorech. Podrobnosti najdete
na stránce
http://www.hp.com/go/learnabo
utsupplies.
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