HP 83 LaserJet-tonerpatroner
(CF283A)

HP 83 LaserJet-tonerpatroner sikrer, at dine forretningsdokumenter ser
professionelle ud. Oprethold produktiviteten, og undgå spild af tid og
forbrugsvarer Disse driftssikre originale HP LaserJet-tonerpatroner er udviklet
specielt til din HP LaserJet Pro MFP.
Ideel til professionelle brugere, der ønsker at printe dokumenter i professionel kvalitet,
effektivt og økonomisk.

Du kan regne med udskrivning i høj kvalitet

Få den kvalitet, du forventer hver gang fra originale HP-tonerpatroner. Undgå genprint, spildte forbrugsvarer og dyre forsinkelser,
som man oplever med uoriginale patroner.

Se ensartede og flotte resultater

Hjælper med at holde forretningen kørende. Stol på, at originale HP-tonerpatroner giver ensartet print uden afbrydelser og sikrer,
at du når opgaven og holder budgettet.

Kom hurtigt tilbage arbejdet.

Spild ikke tiden. Udskift originale HP-tonerpatroner på få sekunder, og fortsæt med at udskrive. De er specielt udviklet til din HP
LaserJet-printer eller MFP, så installationen går nemt og hurtigt.

HP 83 LaserJet-tonerpatroner

Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Pro MFP -serien, HP LaserJet Pro MFP -serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

CF283A

HP 83A sort Original LaserJet-tonerpatron

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vægt

Gennemsnitlig
patronkapacitet

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

Den gennemsnitlige
patronkapacitet er på 1500
standardsider. De angivne
værdier er baseret på ISO/IEC
19752 og uafbrudt udskrivning.
Det faktiske sideantal kan
variere en del, afhængigt af
hvilke billeder der udskrives og
andre faktorer. Du kan finde
flere oplysninger på adressen
http://www.hp.com/go/learnabo
utsupplies.
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