Δοχεία γραφίτη HP LaserJet 83
(CF283A)

Τα HP 83 LaserJet Δοχεία Γραφίτη διασφαλίζουν την επαγγελματική εμφάνιση
των εγγράφων σας. Διατηρήστε την παραγωγικότητα αποφεύγοντας τη
σπατάλη χρόνου και αναλωσίμων. Αυτά τα αξιόπιστα HP LaserJet αυθεντικά
δοχεία γραφίτη έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον HP LaserJet Pro MFP που
διαθέτετε.
Ιδανικά για επιχειρήσεις που θέλουν να εκτυπώνουν έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας σε
καλή τιμή.

Βασιστείτε σε ποιοτική εκτύπωση

Η ποιότητα που περιμένετε, κάθε φορά, με τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP. Αποφύγετε τις επανεκτυπώσεις, τη σπατάλη
αναλωσίμων και τις δαπανηρές καθυστερήσεις που προκαλούν τα μη αυθεντικά δοχεία.

Δείτε σταθερά, εντυπωσιακά αποτελέσματα

Δώστε ώθηση στην επιχείρηση σας. Εμπιστευθείτε τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP για σταθερή εκτύπωση χωρίς διακοπές και
εντός προϋπολογισμού.

Συνεχίστε άμεσα την εργασία σας

Μην χάνετε χρόνο. Αντικαταστήστε τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP σε δευτερόλεπτα και συνεχίστε την εκτύπωση. Έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για τον εκτυπωτή ή το MFP σας HP LaserJet για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.

Δοχεία γραφίτη HP LaserJet 83

Δήλωση συμβατότητας
HP LaserJet Pro MFP M125 series, HP LaserJet Pro MFP M127 series

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

CF283A

Δοχείο αυθεντικού μαύρου γραφίτη HP LaserJet 83A

Κώδικας UPC

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

Μέση απόδοση δοχείου 1.500
τυπικές σελίδες. Δηλωμένες
τιμές απόδοσης με βάση το
πρότυπο ISO/IEC 19752 και σε
συνεχή εκτύπωση. Οι
πραγματικές αποδόσεις
διαφέρουν σημαντικά ανάλογα
με τις εικόνες που
εκτυπώνονται και άλλους
παράγοντες. Για λεπτομέρειες:
http://www.hp.com/go/learnabo
utsupplies
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