Tonerové kazety HP 83 LaserJet
(CF283A)

Tonerové kazety HP 83 LaserJet zaručujú, že podnikové dokumenty vyzerajú
profesionálne. Buďte produktívny a vyhnite sa plytvaniu časom a
prostriedkami. Tieto spoľahlivé originálne kazety HP LaserJet sú navrhnuté
špeciálne pre vaše multifunkčné zariadenie HP LaserJet.
Ideálne pre firemných zákazníkov, ktorí požadujú efektívnu tlač dokumentov profesionálnej
kvality pri výbornej cene.

Spoľahnite sa na kvalitnú tlač

Získajte kvalitu, ktorú neustále očakávate od originálnych tonerových kaziet HP. Vyhnite sa opakovaniu tlače, plytvaniu spotrebným
materiálom a nákladnému zdržaniu, ktoré sa môžu vyskytnúť pri neoriginálnych kazetách.

Presvedčte sa o stálych a vynikajúcich výsledkoch na vlastné oči

Pomôžte napredovaniu vášho podnikania. Dôverujte originálnym tonerovým kazetám HP pre stálu, neprerušovanú tlač, vďaka
ktorej môžete nepretržite pracovať v rámci vášho rozpočtu.

Vráťte sa späť k práci

Nestrácajte čas. Vymieňajte originálne tonerové kazety HP a vráťte sa naspäť k tlači v priebehu niekoľkých sekúnd. Sú špeciálne
navrhnuté pre vašu tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie HP LaserJet, aby zabezpečili rýchlu a jednoduchú inštaláciu.

Tonerové kazety HP 83 LaserJet

Vyhlásenie o kompatibilite
Rad multifunkčných zar. HP LaserJet Pro M125, rad multifunkčných zar. HP LaserJet Pro M127

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

CF283A

Čierna originálna tonerová kazeta HP 83A LaserJet

Kód UPC

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Priemerná výdatnosť kazety

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

Priemerná výťažnosť kazety je
1500 bežných strán.
Deklarovaná výťažnosť je
založená na norme ISO/IEC
19752 a nepretržitej tlači.
Skutočná výťažnosť sa výrazne
líši v závislosti od tlačených
obrázkov a ďalších faktorov.
Podrobné informácie nájdete na
http://www.hp.com/go/learnabo
utsupplies.
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