Materiały eksploatacyjne do drukarek HP 130 LaserJet
(CF350A, CF351A, CF352A, CF353A)

Materiały eksploatacyjne HP 130 LaserJet zapewniają wydajność pracy w domu i
w biurze. Profesjonalna jakość druku dokumentów i materiałów
marketingowych. Dzięki tym oryginalnym wkładom z tonerami HP do
kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet Pro unikniesz
marnowania czasu i zasobów.
Doskonały wybór dla użytkowników biznesowych, którym zależy na dokumentach
profesjonalnej jakości za wyjątkowo niską cenę.

Wysoka jakość wydruków

Oryginalne wkłady z tonerami HP zapewniają stabilną jakość za każdym razem. Pozwalają uniknąć ponownego drukowania,
marnowania materiałów i kosztownych opóźnień, które mogą być wynikiem stosowania wkładów nieoryginalnych.

Spójne, wyjątkowe rezultaty

Zadbaj o rozwój swojej firmy. Oryginalne wkłady z tonerem HP zapewniają spójne, bezproblemowe drukowanie, zgodnie z planem i
z budżetem.

Możesz od razu wrócić do pracy

Nie trać czasu. Wymień oryginalne wkłady z tonerami HP w ciągu kilku sekund i wracaj do drukowania. Zaprojektowane specjalnie
dla Twojej drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet w celu przyspieszenia i ułatwienia instalacji.

Materiały eksploatacyjne do drukarek HP 130 LaserJet

Informacje o zgodności
Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne z serii HP LaserJet Pro M176, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne z serii HP LaserJet Pro M177

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

Wymiary (dł x szer x gł) Waga

Średnia wydajność kasety z
tonerem

CF350A

Oryginalny wkład z czarnym tonerem HP 130A LaserJet

886112939281

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Średnia wydajność wkładu z
czarnym tonerem: 1300
standardowych stron przy druku
ciągłym. Deklarowana
wydajność zgodna z normą
ISO/IEC 19798.

CF351A

Oryginalny wkład z błękitnym tonerem HP 130A LaserJet 886112939298

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Średnia wydajność kasety
zespolonej z tonerem
błękitnym/żółtym/purpurowym:
1000 str. standardowych przy
druku ciągłym. Deklarowana
wydajność zgodna z normą
ISO/IEC 19798.

CF352A

Oryginalny wkład z żółtym tonerem HP 130A LaserJet

886112939304

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Średnia wydajność kasety
zespolonej z tonerem
błękitnym/żółtym/purpurowym:
1000 str. standardowych przy
druku ciągłym. Deklarowana
wydajność zgodna z normą
ISO/IEC 19798.

CF353A

Oryginalny wkład z purpurowym tonerem HP 130A
LaserJet

886112939311

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Średnia wydajność kasety
zespolonej z tonerem
błękitnym/żółtym/purpurowym:
1000 str. standardowych przy
druku ciągłym. Deklarowana
wydajność zgodna z normą
ISO/IEC 19798.

Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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