Datasheet

HP 83 originele LaserJet tonercartridges
(CF283XD, CF283AD, CF283A, CF283X)

Produceert telkens weer professionele, hoogwaardige zakelijke documenten en helpt u tijd en
resources te besparen voor uw kantoor.
Maak prachtige prints, elke pagina opnieuw. Originele HP tonercartridges produceren consistente
documenten met scherpe tekst en afbeeldingen. Vereenvoudig het beheer en de vervanging van
supplies. Zo kunt u probleemloos doorwerken.

Altijd indrukwekkende prints

Print documenten van professionele kwaliteit waarop uw bedrijf trots kan zijn, elke pagina opnieuw. Originele HP LaserJet tonercartridges en HP LaserJet
printers en MFP's zijn samen ontworpen en getest om optimale resultaten te bereiken.
Zorg voor consistente, uitstekende printresultaten, zonder ergernis over opnieuw printen, suppliesverspilling en vertragingen.

Kies voor kwaliteit

Met originele HP LaserJet tonercartridges heeft elke pagina de kwaliteit die u verwacht. U bent verzekerd van scherpe zwarte tekst en afbeeldingen en
uitstekende printresultaten.
Druk opvallende, professionele documenten af met toner die scherpe tekst produceert.

Efficiënt te gebruiken en gemakkelijk te onderhouden

Besteed uw tijd beter. Originele HP LaserJet tonercartridges zijn gemakkelijk te bestellen, te vervangen en te recyclen, waardoor u meer tijd heeft voor
andere taken. Kies high-capacity cartridges om meer pagina's te printen zonder onderbreking.
Kleine inspanning, geweldig resultaat. Gemakkelijke gratis recycling van cartridges via HP Planet Partners.1
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Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
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Verklaring over compatibiliteit

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

CF283XD

HP 83X originele high-capacity zwarte LaserJet
tonercartridges, 2-pack

Per cartridge: 2200 pagina's

375 x 226 x 125 mm

1,66 kg

190780619230

CF283AD

HP 83A originele zwarte LaserJet tonercartridge,
2-pack

Per cartridge: 1500 pagina's

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

888793635179

CF283A

HP 83A originele zwarte LaserJet tonercartridge

1500 pagina's

375 x 113 x 125 mm

790 gr

886112397692

CF283X

HP 83X originele high-capacity zwarte LaserJet
tonercartridge

2200 pagina's

375 x 113 x 125 mm

830 gr

886112397708

*Geschatte gemiddelde opbrengst is gebaseerd op ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor
meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
HP's Premium Protection garantie. Dit HP product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
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