Datový list

Tonerové kazety HP 83 LaserJet
(CF283XD, CF283AD, CF283A, CF283X)

Díky tisku firemních dokumentů v konzistentní profesionální kvalitě můžete ušetřit čas a
prostředky pro vaši kancelář.
Produkujte působivý tisk za všech okolností. Originální tonerové kazety HP zaručí konzistentní tisk
dokumentů s čistým textem a ostrými obrázky. Usnadněte si správu a výměnu spotřebního
materiálu, aby vaše kancelář zůstala vždy produktivní.

Trvale působivé tisky

Tiskněte dokumenty, které dosahují profesionální kvality a splňují firemní požadavky za všech okolností. Originální tonerové kazety HP LaserJet a tiskárny
a multifunkční tiskárny HP LaserJet jsou navrhovány a testovány tak, aby společně dosahovaly optimálních výsledků.
Tiskněte v konzistentní, vynikající kvalitě a vyhněte se nepříjemným opakovaným tiskům, plýtvání spotřebním materiálem a zpožděním.

Dejte přednost kvalitě

S originálními tonerovými kazetami HP LaserJet můžete očekávat kvalitu při tisku každé stránky. Tiskněte čistý černý text a ostré obrázky a spolehněte se
na špičkovou kvalitu tisku.
Tiskněte působivé dokumenty v profesionální kvalitě pomocí toneru tisknoucího ostrý text.

Efektivní provoz se snadnou údržbou

Buďte produktivnější. Díky snadnému doplňování, výměně a recyklaci originálních tonerových kazet HP LaserJet se můžete věnovat jiné práci. Vyberte si
kazety s vysokou výtěžností, které vám pomohou vytisknout více stran a minimalizovat prodlevy.
Maximální efekt s minimálním úsilím. Využijte možnosti snadné a bezplatné recyklace kazet s programem HP Planet Partners.1
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Dostupnost programu se může lišit. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.
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Prohlášení o kompatibilitě

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

CF283XD

HP 83X Dvojbalení černých originálních tonerových
kazet LaserJet s vysokou výtěžností

Na kazetu: 2 200 stran

375 x 226 x 125 mm

1,66 kg

190780619230

CF283AD

HP 83A Dvojbalení černé originální tonerové kazety
LaserJet

Na kazetu: 1 500 stran

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

888793635179

CF283A

HP 83A Černá originální tonerová kazeta LaserJet

1 500 stran

375 × 113 × 125 mm

0,79 kg

886112397692

CF283X

HP 83X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s
vysokou výtěžností

2 200 stran

375 × 113 × 125 mm

0,83 kg

886112397708

*Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na
stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento produkt HP je poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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