Datablad

HP 83 LaserJet-tonerpatroner
(CF283XD, CF283AD, CF283A, CF283X)

Du kan fremstille dokumenter til erhvervsbrug i professionel kvalitet – så sparer du både
kontorets tid og ressourcer.
Få imponerende udskrifter – side efter side. De originale HP-tonerpatroner sikrer dokumenter med
skarp tekst og skarpe billeder – hver gang. Gør det nemt at administrere og udskifte forbrugsvarer,
så kontoret kan opretholde produktiviteten.

Imponerende udskrifter – hver gang

Udskriv dokumenter i professionel kvalitet, som din virksomhed kan være stolt af – side efter side. HP LaserJet-printerne og -MFP'erne samt de originale
HP LaserJet-tonerpatroner er designet og testet sammen, så du får optimale resultater.
Opnå ensartede og flotte udskrifter – og undgå de frustrationer, der er forbundet med genudskrivning, spildte forbrugsvarer og forsinkelser.

Du kan regne med kvaliteten

Med de originale HP LaserJet-tonerpatroner kan du forvente høj kvalitet på hver side. Udskriv billeder og sort skrift i superskarp kvalitet, og få
fremragende udskrifter, du kan stole på.
Toneren sikrer skarp tekst og gør det muligt at udskrive professionelle dokumenter, der skiller sig ud.

Effektiv drift kombineret med nem vedligeholdelse

Udret mere med den tid, du har til rådighed. Det er nemt at genopfylde, udskifte og genbruge de originale HP LaserJet-tonerpatroner, så du kan
koncentrere dig om at komme videre med andre opgaver. Vælg patroner med høj kapacitet, hvis du vil udskrive flere sider med færre afbrydelser.
Små anstrengelser, store resultater. Du kan nemt og gratis genbruge blækpatroner via HP Planet Partners.1
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Programmet findes ikke i alle lande. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet * Mål (l x b x d)

Vægt

UPC-kode

CF283XD

Originale HP 83X LaserJet-tonerpatroner med høj
kapacitet, sort, pakke med 2 stk.

Pr. patron: 2.200 sider

375 x 226 x 125 mm

1,66 kg

190780619230

CF283AD

Originale HP 83A LaserJet-tonerpatroner, sort, 2-pak Pr. patron: 1.500 sider

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

888793635179

CF283A

Original HP 83A LaserJet-tonerpatron, sort

1.500 sider

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

886112397692

CF283X

Original HP 83X LaserJet-tonerpatron med høj
kapacitet, sort

2.200 sider

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

886112397708

*Anslået antal sider i gennemsnit baseret på ISO/IEC 19752. Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Der findes flere
oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP's Premium Protection-garanti. Dette HP-produkt garanteres at være uden fejl og fabrikationsmæssige mangler.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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