HP 130 LaserJet -tulostustarvikkeet
(CF350A, CF351A, CF352A, CF353A)

HP 130 LaserJet -tulostustarvikkeet pitävät niin toimiston kuin
kotitoimistonkin tuottavana. Luo ammattimaisia dokumentteja ja
markkinointimateriaaleja. Vältä ajan ja tarvikkeiden haaskausta käyttämällä
alkuperäisiä HP-värikasetteja, jotka on suunniteltu nimenomaisesti
monitoimiselle HP LaserJet Pro -väritulostimelle.
Sopivat erinomaisesti yritysasiakkaille, jotka haluavat tulostaa ammattilaatuisia asiakirjoja
tehokkaasti ja erinomaiseen hintaan.

Luotettavaa, laadukasta tulostusta

Alkuperäisillä HP:n värikaseteilla saat tavoittelemasi laadun jokaisella tulostuskerralla. Vältä uudelleentulostukset, materiaalien
haaskaus ja viiveet, joita muut kuin alkuperäiset kasetit saattavat aiheuttaa.

Saat tasaiset, vakuuttavat tulokset

Edistä liiketoiminnan kehittymistä. Alkuperäiset HP:n värikasetit tuottavat tasalaatuisen, keskeytymättömän tulostuksen, joten voit
luottaa siihen, että pysyt niin aikataulussa kuin budjetissakin.

Heti takaisin asiaan

Älä tuhlaa aikaa. Vahda alkuperäiset HP:n värikasetit hetkessä uusiin ja jatka tulostusta. Kasetit on suunniteltu erityisesti HP
LaserJet -tulostimille ja -monitoimitulostimille helppoa ja nopeaa asentamista silmällä pitäen.

HP 130 LaserJet -tulostustarvikkeet

Yhteensopivuuslausunto
HP LaserJet Pro Color MFP M176 series, HP LaserJet Pro Color MFP M177 series

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

UPC-tunnus

Mitat (korkeus x leveys xPaino
syvyys)

Riittoisuus keskimäärin

CF350A

HP 130A -värikasetti, musta, alkuperäinen, LaserJet

886112939281

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Mustan kasetin keskimääräinen
riittoisuus jatkuvassa
tulostuksessa on 1 300
vakiosivua. Ilmoitettu riittoisuus
on ISO/IEC 19798:n mukainen.

CF351A

HP 130A -värikasetti, syaani, alkuperäinen, LaserJet

886112939298

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Syaani/keltainen/magentayhdistelmäkasetin
keskimääräinen jatkuva
riittoisuus on 1 000 vakiosivua.
Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC
19798:n mukainen.

CF352A

HP 130A -värikasetti, keltainen, alkuperäinen, LaserJet

886112939304

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Syaani/keltainen/magentayhdistelmäkasetin
keskimääräinen jatkuva
riittoisuus on 1 000 vakiosivua.
Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC
19798:n mukainen.

CF353A

HP 130A -värikasetti, magenta, alkuperäinen, LaserJet

886112939311

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Syaani/keltainen/magentayhdistelmäkasetin
keskimääräinen jatkuva
riittoisuus on 1 000 vakiosivua.
Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC
19798:n mukainen.

Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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