Tiedot

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

Tuottaa ammattilaistasoisia laadukkaita yritysasiakirjoja joka tulostuskerralla – jotta voit
säästää aikaa ja resursseja toimistossasi.
Saat vaikuttavia tulostustuloksia – sivu toisensa jälkeen. Alkuperäiset HP-värikasetit tuottavat
jatkuvasti terävää tekstiä ja tarkkoja kuvia. Tee tarvikkeiden hallinnasta ja vaihtamisesta helppoa,
jotta toimisto pysyy tuottavana.

Tasaisen näyttäviä tulosteita

Tulosta ammattilaislaatuisia asiakirjoja, joista yrityksesi voi olla ylpeä – sivu toisensa jälkeen. Alkuperäiset HP LaserJet -värikasetit ja HP LaserJet
-tulostimet ja -monitoimitulostimet on suunniteltu ja testattu yhdessä optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.
Tulosta tasalaatuista, erinomaista jälkeä – ja vältä turhauttavat uudelleentulostukset, materiaalien haaskaus ja viiveet.

Luota laatuun.

Alkuperäisillä HP LaserJet -värikaseteilla voit odottaa laatua joka sivulta. Saat terävää mustaa tekstiä ja tarkkoja kuvia ja voit luottaa erinomaiseen
suorituskykyyn.
Tulosta ammattilaatuisia asiakirjoja, jotka erottuvat joukosta, käyttämällä väriainetta, joka tuottaa terävää tekstiä.

Toiminta on tehokasta ja huolto helppoa.

Käytä aikasi entistä tehokkaammin. Alkuperäiset HP LaserJet -värikasetit on helppo täydentää, vaihtaa ja kierrättää, ja voit siirtyä muihin tehtäviin. Valitse
riittoisat kasetit, joiden avulla voit tulostaa enemmän sivuja ja keskeytyksiä on vähemmän.
Pieni vaiva, suuri vaikutus. Voit luottaa helppoon ja ilmaiseen kasettien kierrätykseen HP Planet Partners -ohjelman avulla.1
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Ohjelman saatavuus vaihtelee. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
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Yhteensopivuuslausunto

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

Paino

UPC-tunnus

CF283XD

HP 83X alkuperäinen riittoisa musta LaserJetvärikasetti, kaksoispakkaus

Mustekasettia kohti: 2 200 sivua

375 x 226 x 125 mm

1,66 kg

190780619230

CF283AD

HP 83A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti,
kaksoispakkaus

Mustekasettia kohti: 1 500 sivua

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

888793635179

CF283A

HP 83A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti

1 500 sivua

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

886112397692

CF283X

HP 83X, alkuperäinen riittoisa musta
LaserJet-värikasetti

2 200 sivua

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

886112397708

*Likimääräinen keskiarvoriittoisuus ISO/IEC 19752 -standardin perusteella. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
HP:n Premium Protection -takuu. Tälle HP-tuotteelle annetaan materiaali- ja valmistusviat kattava takuu.
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