HP 130 LaserJet Baskı Sarf Malzemeleri
(CF350A, CF351A, CF352A, CF353A)

HP 130 LaserJet Baskı Sarf Malzemeleri ile evde veya ofiste üretkenliğinizi
koruyun. Belgelerin ve pazarlama materyallerinin profesyonel bir görünüme
sahip olmasını sağlayın. Renkli HP LaserJet Pro MFP için tasarlanan bu Orijinal
HP toner kartuşlarıyla zamandan ve sarf malzemelerinden tasarruf edin.
Yüksek verimle profesyonel kalitede belge yazdırmak isteyen ticari müşteriler için ideal.

Baskı kalitesine güvenin

Orijinal HP toner kartuşları ile beklediğiniz kaliteyi her zaman elde edin. Yeniden doldurulmuş kartuşlarda meydana gelen tekrar
baskı alma işlemlerinden, sarf malzemesi israfından ve pahalıya mal olan gecikmelerden kurtulun.

Tutarlı ve etkileyici sonuçları görün

İşinizi geliştirmeye devam edin. İşleri zamanında ve bütçeyi aşmadan yapmak için Orijinal HP toner kartuşlarının tutarlı ve kesintisiz
baskı yeteneğine güvenin.

Çalışmaya ara vermeden devam edin

Zaman kaybetmeyin. Orijinal HP toner kartuşlarını saniyeler içinde değiştirin ve baskıya devam edin. Özel tasarımlarıyla, LaserJet
yazıcı veya MFP'de kartuş takma işlemi hızlı ve kolaydır.

HP 130 LaserJet Baskı Sarf Malzemeleri

Uyumluluk bildirimi
HP LaserJet Pro Renkli MFP M176 serisi, HP LaserJet Pro Renkli MFP M177 serisi

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

UPC Kodu

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

Ortalama kartuş verimi

CF350A

HP 130A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

886112939281

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Ortalama kesintisiz Siyah Kartuş
baskı kapasitesi 1300 standart
sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca
beyan edilen baskı kapasitesi
değeri.

CF351A

HP 130A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

886112939298

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Ortalama kesintisiz bileşik
Camgöbeği/Sarı/Macenta Kartuş
kapasitesi 1000 standart
sayfadır. ISO/IEC 19798'ye göre
beyan edilen kapasite değeri.

CF352A

HP 130A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

886112939304

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Ortalama kesintisiz bileşik
Camgöbeği/Sarı/Macenta Kartuş
kapasitesi 1000 standart
sayfadır. ISO/IEC 19798'ye göre
beyan edilen kapasite değeri.

CF353A

HP 130A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

886112939311

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Ortalama kesintisiz bileşik
Camgöbeği/Sarı/Macenta Kartuş
kapasitesi 1000 standart
sayfadır. ISO/IEC 19798'ye göre
beyan edilen kapasite değeri.

Gerçek değerler basılan görüntülere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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