Dataark

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

Produserer profesjonelle forretningsdokumenter i høy kvalitet i hver eneste utskrift – slik at
du kan spare kontorets tid og ressurser.
Oppnå imponerende utskriftsresultater – side etter side. Originale HP-tonerkassetter leverer
konsistent dokumenter med skarp tekst og skarpe bilder. Forenkle administrasjon og utskifting av
rekvisita, slik at kontoret forblir produktivt.

Konsistent imponerende utskrifter

Skriv ut dokumenter med profesjonell kvalitet som bedriften kan være stolt av – side etter side. Originale HP LaserJet-tonerkassetter og HP
LaserJet-skrivere og -MFP-er er laget og testet sammen for å gi optimale resultater.
Skriv ut med konsistente og fremragende resultater – og unngå frustrerende omgjøring, sløsing med rekvisita og forsinkelser.

Stol på kvalitet

Forvent kvalitet fra hver side, med originale HP LaserJet-tonerkassetter. Produser skarp svart tekst og skarpe bilder, og stol på fremragende
utskriftsytelse.
Skriv ut dokumenter i profesjonell kvalitet som skiller seg ut, med en toner som gir skarp tekst.

Effektiv drift og enkelt vedlikehold

Få mer ut av tiden din. Etterfyll, bytt ut og resirkuler enkelt originale HP LaserJet-tonerkassetter – og gå videre til andre oppgaver. Velg
høykapasitetskassetter for å skrive ut flere sider og redusere avbrudd.
Liten anstrengelse, stort inntrykk. Få enkel, kostnadsfri resirkulering av kassetter gjennom HP Planet Partners.1
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Programtilgjengelighet varierer. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

CF283XD

HP 83X 2-pakning høykapasitet, svarte, originale
LaserJet-tonerkassetter

Per patron/kassett. 2200 sider

375 x 226 x 125 mm

1,66 kg

190780619230

CF283AD

HP 83A 2-pakning svarte originale
LaserJet-tonerkassetter

Per patron/kassett. 1 500 sider

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

888793635179

CF283A

HP 83A svart original LaserJet-tonerkassett

1 500 sider

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

886112397692

CF283X

HP 83X høykapasitet svart original
LaserJet-tonerkassett

2200 sider

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

886112397708

*Omtrentlig kapasitet i snitt basert på ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
HPs Premium-beskyttelsesgaranti. Dette HP-produktet garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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