HP 130 LaserJet αναλώσιμα εκτύπωσης
(CF350A, CF351A, CF352A, CF353A)

Τα HP 130 LaserJet αυθεντικά αναλώσιμα εκτύπωσης διατηρούν την
παραγωγικότητά σας στο σπίτι ή το γραφείο. Δημιουργήστε έγγραφα και
διαφημιστικό υλικό επαγγελματικής εμφάνισης. Αποφύγετε τη σπατάλη χρόνου
και αναλωσίμων με αυτά τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP που έχουν σχεδιαστεί
για τον Έγχρωμο HP LaserJet Pro MFP.
Ιδανικό για επιχειρήσεις που θέλουν να εκτυπώνουν έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας σε
καλή τιμή.

Βασιστείτε σε ποιοτική εκτύπωση

Η ποιότητα που περιμένετε, κάθε φορά, με τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP. Αποφύγετε τις επανεκτυπώσεις, τη σπατάλη
αναλωσίμων και τις δαπανηρές καθυστερήσεις που προκαλούν τα μη αυθεντικά δοχεία.

Δείτε σταθερά, εντυπωσιακά αποτελέσματα

Δώστε ώθηση στην επιχείρηση σας. Εμπιστευθείτε τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP για σταθερή εκτύπωση χωρίς διακοπές και
εντός προϋπολογισμού.

Συνεχίστε άμεσα την εργασία σας

Μην χάνετε χρόνο. Αντικαταστήστε τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP σε δευτερόλεπτα και συνεχίστε την εκτύπωση. Έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για τον εκτυπωτή ή το MFP σας HP LaserJet για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.

HP 130 LaserJet αναλώσιμα εκτύπωσης

Δήλωση συμβατότητας
Έγχρωμος HP LaserJet Pro MFP M176 series, Έγχρωμος HP LaserJet Pro MFP M177 series

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Κώδικας UPC

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού

CF350A

HP 130A αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet

886112939281

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Μέση απόδοση δοχείου μαύρου
γραφίτη 1300 τυπικές σελίδες
σε συνεχή εκτύπωση.
Δηλωμένη τιμή απόδοσης
σύμφωνα με το πρότυπο
ISO/IEC 19798.

CF351A

HP 130A αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet

886112939298

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Μέση απόδοση σύνθετου
δοχείου
κυανής/κίτρινης/ματζέντα
μελάνης σε συνεχή εκτύπωση,
1.000 τυπικές σελίδες.
Δηλωμένη τιμή απόδοσης
σύμφωνα με το πρότυπο
ISO/IEC 19798.

CF352A

HP 130A αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet

886112939304

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Μέση απόδοση σύνθετου
δοχείου
κυανής/κίτρινης/ματζέντα
μελάνης σε συνεχή εκτύπωση,
1.000 τυπικές σελίδες.
Δηλωμένη τιμή απόδοσης
σύμφωνα με το πρότυπο
ISO/IEC 19798.

CF353A

HP 130A αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet

886112939311

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Μέση απόδοση σύνθετου
δοχείου
κυανής/κίτρινης/ματζέντα
μελάνης σε συνεχή εκτύπωση,
1.000 τυπικές σελίδες.
Δηλωμένη τιμή απόδοσης
σύμφωνα με το πρότυπο
ISO/IEC 19798.

Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για περισσότερες πληροφορίες, http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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