Ficha técnica

Cartuchos de Toner HP LaserJet 83
(CF283XD, CF283AD, CF283A, CF283X)

Imprima documentos profissionais de excelência, página após página, para que o seu
escritório possa poupar tempo e recursos.
Obtenha resultados de impressão impressionantes, página após página. Os Toners HP Originais
imprimem consistentemente documentos com texto nítido e imagens vibrantes. Simplifique a gestão
e substituição de consumíveis, para que o seu escritório se mantenha sempre produtivo.

Impressões impressionantes, página após página

Imprima documentos de qualidade profissional dos quais a sua empresa se pode orgulhar, página após página. Os Toners HP LaserJet Originais e as
impressoras e multifunções HP LaserJet são concebidos e testados em conjunto para atingir resultados de excelência.
Imprima com resultados consistentes e impressionantes e evite reimpressões frustrantes, consumíveis desperdiçados e atrasos.

Conte com a qualidade

Impressões de excelência com o Toner HP LaserJet Original, página após página. Imprima imagens e texto a preto nítidos e conte com um desempenho de
impressão excecional.
Imprima documentos com qualidade profissional que se destacam, utilizando um toner que produz texto nítido.

A eficiência aliada à facilidade de manutenção

Faça o seu tempo render mais. Reabasteça, substitua e recicle facilmente os Toners HP LaserJet Originais e execute rapidamente as suas tarefas. Opte por
toners de elevado rendimento para imprimir mais páginas e reduzir as interrupções.
Pequeno esforço, grande impacto. Conte com a reciclagem de consumíveis fácil e gratuita através do programa HP Planet Partners.1
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A disponibilidade do programa varia. Para mais informações, visite http://www.hp.com/recycle.
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Declaração de Compatibilidade

Especificações do produto
P/N

Descrição

Rendimento médio do cartucho * Dimensões (c x l x p)

Peso

Código UPC

CF283XD

Conjunto de 2 Toners HP LaserJet Originais 83X
Pretos de Elevado Rendimento

Por tinteiro: 2.200 páginas

375 x 226 x 125 mm

1,66 kg

190780619230

CF283AD

Conjunto duplo de toner HP LaserJet original 83A
Preto

Por tinteiro: 1.500 páginas

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

888793635179

CF283A

Toner HP LaserJet Original 83A Preto

1500 páginas

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

886112397692

CF283X

Toner HP LaserJet Original 83X Preto de elevado
rendimento

2.200 páginas

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

886112397708

*Rendimento médio aproximado com base na norma ISO/IEC 19752. O rendimento real varia consideravelmente com base no conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para mais
informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantia
Garantia de Protecção Premium da HP. Este Produto HP está garantido contra defeitos de material e fabrico.

Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses
produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da
HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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