Wkłady z tonerem HP 83 LaserJet
(CF283A)

Wkłady z tonerem HP 83 LaserJet gwarantują profesjonalny wygląd
dokumentów biznesowych. Utrzymaj wysoką wydajność, unikając straty czasu i
materiałów. Te niezawodne, oryginalne wkłady z tonerem HP LaserJet zostały
stworzone specjalnie dla urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet Pro.
Doskonały wybór dla użytkowników biznesowych, którym zależy na profesjonalnej jakości
dokumentach za wyjątkowo niską cenę.

Wysoka jakość wydruków

Oryginalne wkłady z tonerami HP zapewniają stabilną jakość za każdym razem. Pozwalają uniknąć ponownego drukowania,
marnowania materiałów i kosztownych opóźnień, które mogą być wynikiem stosowania wkładów nieoryginalnych.

Spójne, wyjątkowe rezultaty

Zadbaj o rozwój swojej firmy. Oryginalne wkłady z tonerem HP zapewniają spójne, bezproblemowe drukowanie, zgodnie z planem i
z budżetem.

Możesz od razu wrócić do pracy

Nie trać czasu. Wymień oryginalne wkłady z tonerami HP w ciągu kilku sekund i wracaj do drukowania. Zaprojektowane specjalnie
dla Twojej drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet w celu przyspieszenia i ułatwienia instalacji.

Wkłady z tonerem HP 83 LaserJet

Informacje o zgodności
Urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Pro seria M125, urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Pro seria M127

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

CF283A

HP 83A wkład z czarnym tonerem

Kod UPC

Wymiary (dł x szer x gł) Waga

Średnia wydajność kasety z
tonerem

375 x 113 x 125 mm

Średnia wydajność wkładu:
1500 stron standardowych.
Deklarowana wydajność oparta
na normie ISO/IEC 19752 dla
druku ciągłego. Rzeczywista
wydajność może się znacznie
różnić – w zależności od
drukowanych obrazów i innych
czynników. Szczegółowe
informacje są dostępne na
stronie
hp.com/go/learnaboutsupplies.
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0,83 kg

