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

HP 130 LaserJet-utskriftsrekvisita gjør hjem eller kontor produktivt. Gjør
dokumenter og markedsføringsmateriell profesjonelt. Unngå sløsing med tid og
rekvisita med originale HP-tonerkassetter som er laget for din HP LaserJet Pro
Color MFP.
Ideell for forretningskunder som ønsker å skrive ut dokumenter av profesjonell kvalitet
effektivt og rimelig.

Stol på kvalitetsutskrifter

Få kvaliteten du forventer gang på gang med originale HP-tonerkassetter. Unngå gjentatte utskrifter, sløsing med rekvisita og
kostbare forsinkelser som kan oppstå med uoriginale kassetter.

Få konsistente, imponerende resultater

Sørg for at virksomheten går rett vei. Originale HP-tonerkassetter gir konsistente, uavbrutte utskrifter, slik at du kan konsentrere
deg om oppgaven og holde budsjettet.

Gjenoppta arbeidet umiddelbart

Ikke sløs med tiden. Bytt ut originale HP-tonerkassetter på sekunder og gjenoppta utskriften. De er laget spesielt for HP
LaserJet-skriveren eller MFP-enheten, slik at installeringen er rask og enkel.

HP 130 LaserJet-utskriftsrekvisita

Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Pro Color MFP M176-serien, HP LaserJet Pro Color MFP M177-serien

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vekt

Gjennomsnittlig kassettytelse

CF350A

HP 130A svart original LaserJet-tonerkassett

886112939281

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Gjennomsnittlig kontinuerlig
svart tonerkapasitet er 1300
standardsider. Oppgitt kapasitet
er i henhold til ISO/IEC 19798.

CF351A

HP 130A cyan original LaserJet-tonerkassett

886112939298

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Gjennomsnittlig kontinuerlig
cyan/gul/magenta kapasitet er
1000 standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til ISO/IEC
19798.

CF352A

HP 130A gul original LaserJet-tonerkassett

886112939304

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Gjennomsnittlig kontinuerlig
cyan/gul/magenta kapasitet er
1000 standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til ISO/IEC
19798.

CF353A

HP 130A magenta original LaserJet-tonerkassett

886112939311

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Gjennomsnittlig kontinuerlig
cyan/gul/magenta kapasitet er
1000 standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til ISO/IEC
19798.

Faktisk kapasitet varierer betydelig, basert på bildene som skrives ut og andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon
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