HP 130 LaserJet nyomtatási kellékanyagok
(CF350A, CF351A, CF352A, CF353A)

A HP 130 LaserJet nyomtatási kellékek fenntartják otthona vagy irodája
termelékenységét. Professzionális kinézetet kölcsönözhet dokumentumainak
és marketinganyagainak. Az eredeti HP tonerkazettákkal, amelyeket HP
LaserJet Pro színes többfunkciós nyomtatójához terveztek, időt takaríthat meg
és elkerülheti a kellékanyagok pazarlását.
Olyan üzleti ügyfelek számára ideális, akik professzionális minőségű dokumentumokat
szeretnének hatékonyan, nagyszerű áron nyomtatni.

Számíthat a kiváló minőségű nyomtatásra

Az eredeti HP tonerkazetták révén mindig a kívánt minőséget érheti el. Elkerülheti az újranyomtatást, a kellékanyagok pazarlását,
valamint a költséges késéseket, amelyek a nem eredeti kazetták használatával járhatnak.

Egyenletes és lenyűgöző eredmények

Lendületben tarthatja vállalkozását. Bízhat abban, hogy az eredeti HP tonerkazetták egyenletes, zavartalan nyomtatást
biztosítanak, így folyamatosan és költséghatékonyan végezheti munkáját.

Gyorsan folytathatja a munkát

Nem kell vesztegetnie az idejét. Az eredeti HP tonerkazettákat néhány másodperc alatt kicserélheti és folytathatja a nyomtatást.
Kifejezetten HP LaserJet nyomtatójához vagy többfunkciós készülékéhez tervezték a telepítés gyorsabbá és könnyebbé tételéhez.

HP 130 LaserJet nyomtatási kellékanyagok

Kompatibilitási nyilatkozat
HP LaserJet Pro Color MFP M176 sorozat, HP LaserJet Pro Color MFP M177 sorozat

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

UPC kód

Méretek (h x sz x m)

Súly

Festékkazetta átlagos
élettartama

CF350A

HP 130A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta

886112939281

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Átlagos folyamatos nyomtatási
kapacitás fekete kazettával:
1300 szabványos oldal.
Hivatalos nyomtatási kapacitás
az ISO/IEC 19798 szabvány
szerint.

CF351A

HP 130A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta

886112939298

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Átlagos folyamatos nyomtatási
kapacitása kompozit
ciánkék/sárga/magenta
tintapatronokkal 1000
szabványoldal. Hivatalos
nyomtatási kapacitás az ISO/IEC
19798 szabvány szerint.

CF352A

HP 130A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta

886112939304

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Átlagos folyamatos nyomtatási
kapacitása kompozit
ciánkék/sárga/magenta
tintapatronokkal 1000
szabványoldal. Hivatalos
nyomtatási kapacitás az ISO/IEC
19798 szabvány szerint.

CF353A

HP 130A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta

886112939311

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Átlagos folyamatos nyomtatási
kapacitása kompozit
ciánkék/sárga/magenta
tintapatronokkal 1000
szabványoldal. Hivatalos
nyomtatási kapacitás az ISO/IEC
19798 szabvány szerint.

A tényleges kapacitás nagymértékben függ a kinyomtatott képektől és más tényezőktől. További információk: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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