Dane techniczne

Wkłady z tonerem HP 83 LaserJet
(CF283XD, CF283AD, CF283A, CF283X)

Profesjonalne, wysokiej jakości dokumenty biznesowe za każdym razem, co pozwala
zaoszczędzić czas oraz zasoby biura.
Rezultaty drukowania, które robią wrażenie – na każdej stronie. Oryginalne wkłady z tonerem HP
zapewniają drukowanie dokumentów z wyraźnym tekstem i ostrymi obrazami za każdym razem.
Prostsze zarządzanie i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych zapewnia wysoką wydajność
pracy biura.

Wydruki, które robią wrażenie za każdym razem

Profesjonalna jakość drukowanych dokumentów firmowych, która robi wrażenie z każdą następną stroną. Oryginalne wkłady z tonerem HP LaserJet oraz
drukarki i urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet zostały zaprojektowane i przetestowane z myślą o zapewnieniu optymalnych rezultatów drukowania.
Spójna, wysoka jakość druku – bez konieczności ponownego drukowania, zmarnowanych materiałów eksploatacyjnych i opóźnień.

Jakość, na którą możesz liczyć

Oryginalne wkłady z tonerem HP LaserJet zapewniają wysoką jakość druku na każdej stronie. Wyraźny, czarny tekst, ostre obrazy i wyjątkowa wydajność
drukowania.
Korzystaj z tonerów zapewniających profesjonalną jakość dokumentów i wyraźny tekst.

Wydajne działanie i łatwa konserwacja

Osiągnij więcej w krótszym czasie. Łatwe uzupełnianie, wymiana i recykling oryginalnych wkładów z tonerem HP LaserJet pozwalają na szybszą realizację
kolejnych zadań. Wkłady o dużej pojemności umożliwiają druk większej liczby stron przy mniejszej ilości przestojów.
Niewielki wysiłek – wiele korzyści. Łatwy, bezpłatny recykling wkładów drukujących w ramach programu HP Planet Partners1.
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Dostępność programu może być różna. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CF283XD

HP 83X LaserJet – zestaw 2 oryginalnych czarnych
wkładów z tonerem o dużej pojemności

Na wkład: 2200 stron

375 x 226 x 125 mm

1,66 kg

190780619230

CF283AD

Zestaw dwóch oryginalnych wkładów laserowych HP Na wkład: 1500 stron
83A LaserJet, czarny

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

888793635179

CF283A

HP 83A oryginalny wkład z czarnym tonerem
LaserJet

1500 stron

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

886112397692

CF283X

HP 83X oryginalny czarny wkład laserowy o wysokiej 2200 stron
wydajności

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

886112397708

*Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Gwarancja HP Premium Protection. HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z
tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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