Consumabile de imprimare LaserJet HP 130
(CF350A, CF351A, CF352A, CF353A)

Consumabilele de imprimare LaserJet HP 130 vă menţin productiv, acasă sau la
birou. Realizaţi documente şi materiale de marketing cu aspect profesional. Cu
aceste cartuşe de toner originale HP, concepute pentru echipamentul color HP
LaserJet Pro MFP, evitaţi irosirea timpului şi a consumabilelor.
Produse ideale, deosebit de valoroase pentru firmele care doresc să imprime eficient
documente de calitate profesională.

Contaţi pe imprimarea de calitate

Utilizând cartuşele de toner originale HP, obţineţi de fiecare dată calitatea aşteptată. Evitaţi reimprimările, irosirea consumabilelor şi
întârzierile costisitoare ce pot surveni când utilizaţi cartuşe care nu sunt originale.

Obţineţi constant rezultate impresionante

Menţineţi cursul activităţii. Aveţi încredere în cartuşele de toner originale HP, care asigură imprimări consistente, neîntrerupte,
continuitatea activităţii şi stabilitatea bugetului.

Reluaţi imediat activităţile importante

Nu pierdeţi timpul. Înlocuiţi cartuşele de toner originale HP în câteva secunde şi reluaţi imprimarea. Acestea sunt proiectate special
pentru imprimanta sau echipamentul MFP HP LaserJet, pentru o instalare rapidă şi simplă.

Consumabile de imprimare LaserJet HP 130

Declaraţie de compatibilitate
HP LaserJet Pro Color MFP M176 series, HP LaserJet Pro Color MFP M177 series

Specificaţii produs
Număr produs

Descriere

Cod UPC

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Capacitateea medie a
cartuşului

CF350A

Cartuş de toner LaserJet original HP 130A Negru

886112939281

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Capacitate medie a cartuşului
negru - 1300 pagini standard, la
imprimare continuă. Capacitate
de imprimare declarată în
conformitate cu ISO/IEC 19798.

CF351A

Cartuş de toner LaserJet original HP 130A Cyan

886112939298

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Capacitatea medie de imprimare
continuă a cartuşului mixt
cyan/galben/magenta este de
1000 de pagini standard.
Capacitate de imprimare
declarată în conformitate cu
ISO/IEC 19798.

CF352A

Cartuş de toner LaserJet original HP 130A Galben

886112939304

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Capacitatea medie de imprimare
continuă a cartuşului mixt
cyan/galben/magenta este de
1000 de pagini standard.
Capacitate de imprimare
declarată în conformitate cu
ISO/IEC 19798.

CF353A

Cartuş de toner LaserJet original HP 130A Magenta

886112939311

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Capacitatea medie de imprimare
continuă a cartuşului mixt
cyan/galben/magenta este de
1000 de pagini standard.
Capacitate de imprimare
declarată în conformitate cu
ISO/IEC 19798.

Capacitatea de imprimare reală variază substanţial în funcţie de imaginile imprimate şi de alţi factori. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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