Tiskový spotřební materiál HP 130 LaserJet
(CF350A, CF351A, CF352A, CF353A)

Spotřební materiál pro tiskárny HP 130 LaserJet vám pomůže zachovat
produktivitu doma nebo v kanceláři. Vytvářejte dokumenty a marketingové
materiály profesionálního vzhledu. Ušetřete čas a spotřební materiál s těmito
originálními tonerovými kazetami HP určenými pro multifunkční zařízení Color
HP LaserJet Pro.
Ideální pro podnikové zákazníky, kteří vyžadují efektivní profesionální tisk dokumentů s
nízkými náklady.

Spolehněte se na tisk fotografické kvality

Získejte kvalitu, kterou od originálních tonerových kazet HP za všech okolností očekáváte. Vyhněte se opakovanému tisku,
vyplýtvání spotřebního materiálu a nákladným zpožděním způsobeným neoriginálními kazetami.

Uvidíte konzistentní, strhující výsledky

Pomozte své firmě jít vpřed. Důvěřujte originálním tonerovým kazetám HP a získáte konzistentní nepřerušovaný tisk, který zajistí
včasné splnění úlohy a nepřekročení rozpočtu.

Vraťte se rovnou do práce

Neztrácejte čas. Výměna originálních tonerových kazet HP během několika sekund a rychlé obnovení tisku. Jsou speciálně navrženy
pro tiskárny nebo multifunkční zařízení HP LaserJet, aby instalace proběhla rychle a jednoduše.

Tiskový spotřební materiál HP 130 LaserJet

Prohlášení o kompatibilitě
Multifunkční barevná tiskárna řady HP LaserJet Pro M176, multifunkční barevná tiskárna řady HP LaserJet Pro M177

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Kód UPC

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Průměrná výtěžnost kazety

CF350A

Originální černá tonerová kazeta HP 130A LaserJet

886112939281

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Průměrná výtěžnost černé
tiskové kazety při nepřetržitém
tisku je 1300 standardních stran.
Uváděná hodnota výtěžnosti
odpovídá normě ISO/IEC 19798.

CF351A

Originální azurová tonerová kazeta HP 130A LaserJet

886112939298

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Průměrná výtěžnost
neseparované azurové / žluté /
purpurové tiskové kazety při
nepřetržitém tisku je 1 000
standardních stránek.
Deklarovaná výtěžnost odpovídá
normě ISO/IEC 19798.

CF352A

Originální žlutá tonerová kazeta HP 130A LaserJet

886112939304

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Průměrná výtěžnost
neseparované azurové / žluté /
purpurové tiskové kazety při
nepřetržitém tisku je 1 000
standardních stránek.
Deklarovaná výtěžnost odpovídá
normě ISO/IEC 19798.

CF353A

Originální purpurová tonerová kazeta HP 130A LaserJet

886112939311

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Průměrná výtěžnost
neseparované azurové / žluté /
purpurové tiskové kazety při
nepřetržitém tisku je 1 000
standardních stránek.
Deklarovaná výtěžnost odpovídá
normě ISO/IEC 19798.

Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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