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

HP 130 LaserJet-förbrukningsmaterial låter dig vara produktiv, hemma eller på
kontoret. Producera dokument och marknadsmaterial med ett professionellt
utseende. Undvik att slösa tid och förbrukningsmaterial med de här
originaltonerkassetterna från HP som tagits fram för din HP LaserJet Pro
färgmultifunktionsprodukt.
Idealisk för företagskunder som vill skriva ut dokument av professionell kvalitet effektivt och
få valuta för pengarna.

Räkna med kvalitetsutskrifter

Med HP:s originaltonerkassetter får du alltid den kvalitet du väntar dig. Du slipper göra om utskrifter och undviker det slöseri med
material och de dyra förseningar som kan resultera om du använder något annat än originalen.

Få konsekventa, imponerande resultat

Se till att driva verksamheten framåt. Du kan lita på att HP:s originaltonerkassetter ger konsekventa, avbrottsfria utskrifter så att
du kan uträtta det du ska och hålla dig inom budgeten.

Fortsätt med det du ska direkt

Slösa inte bort din tid. Byt ut HP:s originaltonerkassetter på några sekunder och fortsätt skriva ut. De är särskilt utformade för att
vara snabba och enkla att installera i din HP LaserJet-skrivare eller multifunktionsprodukt.

HP 130 LaserJet-förbrukningsmaterial

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

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

UPC-kod

Yttermått (l x b x d)

Vikt

Antal sidor, medeltal

CF350A

HP 130A svart original LaserJet tonerkassett

886112939281

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Genomsnittlig kontinuerlig
kapacitet hos svart kassett:
1300 standardsidor. Kapaciteten
anges i enlighet med ISO/IEC
19798.

CF351A

HP 130A cyan original LaserJet tonerkassett

886112939298

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Genomsnittlig kontinuerlig
kapacitet hos oseparerad
cyan/gul/magenta kassett: 1000
standardsidor. Kapaciteten
anges i enlighet med ISO/IEC
19798.

CF352A

HP 130A gul original LaserJet tonerkassett

886112939304

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Genomsnittlig kontinuerlig
kapacitet hos oseparerad
cyan/gul/magenta kassett: 1000
standardsidor. Kapaciteten
anges i enlighet med ISO/IEC
19798.

CF353A

HP 130A magenta original LaserJet tonerkassett

886112939311

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Genomsnittlig kontinuerlig
kapacitet hos oseparerad
cyan/gul/magenta kassett: 1000
standardsidor. Kapaciteten
anges i enlighet med ISO/IEC
19798.

Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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