Cartuchos de Toner HP LaserJet 83
(CF283A)

O Toner HP LaserJet 83 assegura documentos empresariais com um aspecto
profissional. Mantenha a produção e evite perdas de tempo e de consumíveis.
Estes toners originais HP LaserJet são fiáveis e especificamente concebidos para
a sua impressora multifunções HP LaserJet Pro.
Ideal para clientes empresariais que querem imprimir documentos de qualidade profissional
eficientemente a um excelente preço.

Conte com impressão de qualidade

Obtenha a qualidade que espera, todas as vezes, com os toners originais HP Evite reimpressões, consumíveis desperdiçados e
atrasos dispendiosos, que podem ocorrer com os toners não originais.

Veja resultados consistentes e impressionantes

Ajude a empresa a avançar. Confie nos tonersoriginais HP a uma impressão consistente e sem interrupções que mantém-no a
cumprir as tarefas e dentro do orçamento.

Regresse imediatamente ao trabalho

Não perca tempo. Substitua os toners originais HP segundos e volte à impressão. Especificamente concebidos para a sua
impressora ou impressora multifunções HP LaserJet para tornar a instalação fácil e rápida.

Cartuchos de Toner HP LaserJet 83

Declaração de Compatibilidade
Impressoras multifunções HP LaserJet Pro série M125 e HP LaserJet Pro série M127

Especificações do produto
P/N

Descrição

CF283A

Cartucho de Toner Preto HP LaserJet 83A Original

Código UPC

Dimensões (c x l x p)

Peso

Rendimento médio do cartucho

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

O rendimento médio do toner é
de 1500 páginas padrão.
Rendimento declarado com
base na Norma ISO/IEC 19752 e
impressão contínua. Os
rendimentos reais variam
consideravelmente dependendo
das imagens impressas e de
outros fatores. Para obter mais
informações, consulte
http://www.hp.com/go/learnabo
utsupplies.
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