Tlačový spotrebný materiál HP 130 LaserJet
(CF350A, CF351A, CF352A, CF353A)

Tlačový spotrebný materiál HP 130 LaseJet udrží vašu produktivitu doma alebo
v kancelárii. Vytvárajte dokumenty a marketingové materiály s profesionálnym
vzhľadom. Vyhnite sa plytvaniu časom a spotrebným materiálom s týmito
originálnymi tonerovými kazetami HP, navrhnutými pre vaše farebné
multifunkčné zariadenie HP LaserJet Pro.
Ideálne pre podnikateľov, ktorí požadujú tlač dokumentov profesionálnej kvality za skvelú
cenu.

Spoľahnite sa na kvalitnú tlač.

Získajte zakaždým kvalitu, ktorú očakávate z originálnych tonerových kaziet HP. Vyhnite sa opakovaniu tlače, plytvaniu spotrebným
materiálom a nákladnému zdržaniu, ktoré sa môžu vyskytnúť pri kazetách, ktoré nie sú originálne.

Presvedčte sa o dlhodobo vynikajúcich výsledkoch na vlastné oči

Pomôžte udržať podnikanie v pohybe vpred. Dôverujte originálnym tonerovým kazetám HP pre stálu, neprerušovanú tlač, ktoré vás
udržia nad úlohou a v rámci rozpočtu.

Dostaňte sa späť k práci.

Nestrácajte čas. Vymieňajte originálne tonerové kazety HP v priebehu niekoľkých sekúnd a vráťte sa späť k tlači. Sú špeciálne
navrhnuté pre tlačiarne HP LaserJet alebo pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu do multifunkčných tlačiarní.

Tlačový spotrebný materiál HP 130 LaserJet

Vyhlásenie o kompatibilite
Rad farebných multifunkčných tlačiarní HP LaserJet Pro a HP LaserJet Pro

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Kód UPC

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Priemerná výdatnosť kazety

CF350A

Originálna čierna tonerová kazeta HP 130A LaserJet

886112939281

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Priemerná výťažnosť čiernej
tlačovej kazety pri nepretržitej
tlači je 1300 štandardných
stránok. Výťažnosť je stanovená
podľa normy ISO/IEC 19798.

CF351A

Originálna azúrová tonerová kazeta HP 130A LaserJet

886112939298

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Priemerná nepretržitá výťažnosť
kombinovanej tlačovej kazety
azúrová/žltá/purpurová je 1000
štandardných strán. Výťažnosť
je stanovená podľa normy
ISO/IEC 19798.

CF352A

Originálna žltá tonerová kazeta HP 130A LaserJet

886112939304

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Priemerná nepretržitá výťažnosť
kombinovanej tlačovej kazety
azúrová/žltá/purpurová je 1000
štandardných strán. Výťažnosť
je stanovená podľa normy
ISO/IEC 19798.

CF353A

Originálna purpurová tonerová kazeta HP 130A LaserJet

886112939311

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Priemerná nepretržitá výťažnosť
kombinovanej tlačovej kazety
azúrová/žltá/purpurová je 1000
štandardných strán. Výťažnosť
je stanovená podľa normy
ISO/IEC 19798.

Skutočné výťažnosti značne závisia od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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