HP 83 LaserJet-tonerkassetter
(CF283A)

HP 83 LaserJet tonerkassetter ger dina affärsdokument ett professionellt
utseende. Förbli produktiv och undvik slöseri med tid och förbrukningsmaterial.
De här pålitliga HP LaserJet-originaltonerkassetterna har utvecklats speciellt
för din HP LaserJet Pro MFP.
Idealisk för företagskunder som vill skriva ut dokument av professionell kvalitet effektivt och
få valuta för pengarna.

Räkna med kvalitetsutskrifter

Med HP:s originaltonerkassetter får du alltid den kvalitet du väntar dig. Du slipper göra om utskrifter och undviker det slöseri med
material och de dyra förseningar som kan resultera om du använder något annat än originalen.

Få konsekventa, imponerande resultat

Se till att driva verksamheten framåt. Du kan lita på att HP:s originaltonerkassetter ger konsekventa, avbrottsfria utskrifter så att
du kan uträtta det du ska och hålla dig inom budgeten.

Fortsätt med det du ska direkt

Slösa inte bort din tid. Byt ut HP:s originaltonerkassetter på några sekunder och fortsätt skriva ut. De är särskilt utformade för att
vara snabba och enkla att installera i din HP LaserJet-skrivare eller multifunktionsprodukt.

HP 83 LaserJet-tonerkassetter

Kompatibilitetsförklaring
HP LaserJet Pro MFP M125-serien, HP LaserJet Pro MFP M127-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

CF283A

HP 83A svart LaserJet-tonerkassett, original

UPC-kod

Yttermått (l x b x d)

Vikt

Antal sidor, medeltal

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

En kassett ger i genomsnitt
1500 standardsidor. Kapaciteten
anges baserat på ISO/IEC 19752
och kontinuerlig utskrift. Den
faktiska kapaciteten varierar
avsevärt beroende på de
utskrivna bilderna och andra
faktorer. Mer information finns
på
http://www.hp.com/go/learnabo
utsupplies.
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