Adatlap

HP 83 LaserJet tonerkazetták
(CF283XD, CF283AD, CF283A, CF283X)

Kiváló minőségű, professzionális üzleti dokumentumokat nyomtathat minden alkalommal –
így időt és erőforrásokat takaríthat meg az irodája számára.
Lenyűgöző nyomtatási eredményeket érhet el minden egyes lapon. Az eredeti HP LaserJet
tonerkazettákkal folyamatosan tiszta szöveget és éles képeket nyomtathat. Egyszerűbbé teheti a
kellékanyagok kezelését és beszerzését, így irodája hatékony maradhat.

Mindig nagyszerű minőségű nyomatok

Professzionális minőségű dokumentumokat nyomtathat, amelyeknek minden egyes oldalára büszke lehet. Az eredeti HP LaserJet tonerkazettákat a HP
LaserJet nyomtatókkal és többfunkciós készülékekkel együtt tervezték és tesztelték az optimális eredmények érdekében.
Megbízhatóan kiváló minőségben nyomtathat, és megelőzheti az újranyomtatással, a kellékek pazarlásával és a késésekkel járó bosszúságot.

Számíthat a kiváló minőségre

Az eredeti HP LaserJet tonerkazettákkal minden egyes oldal a kívánt minőséget nyújtja. Tiszta, fekete szöveget és éles képeket nyomtathat, és számíthat
a kiemelkedő nyomtatási teljesítményre.
A tiszta szöveget biztosító toner segítségével professzionális és kiemelkedő minőségű dokumentumokat nyomtathat.

Hatékony működés és egyszerű karbantartás

Használja ki még jobban az idejét. Az eredeti HP LaserJet tonerkazettákat könnyedén feltöltheti, kicserélheti és újrahasznosíthatja, így több ideje marad az
egyéb feladatokra. A nagy kapacitású tonerkazettákkal több oldalt nyomtathat, és csökkentheti a leállások számát.
Nagy hatás, könnyedén. A HP Planet Partners program keretében egyszerűen és ingyenesen újrahasznosíthatja a kazettákat.1
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program elérhetősége változhat. További információ: http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitási nyilatkozat

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

CF283XD

HP 83X 2 darabos nagy kapacitású fekete eredeti
LaserJet tonerkazetta

Patrononként: 2200 oldal

375 x 226 x 125 mm

1,66 kg

190780619230

CF283AD

HP 83A 2 darabos fekete eredeti LaserJet
tonerkazetta

Patrononként: 1500 oldal

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

888793635179

CF283A

HP 83A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta

1500 oldal

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

886112397692

CF283X

HP 83X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet
tonerkazetta

2200 oldal

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

886112397708

*Becsült átlagos kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány alapján. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További
részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Jótállás
A HP Prémium garanciális védelme. Ez a HP-termék anyagában és kidolgozásában is garantáltan hibátlan.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP
termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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