Fişa de date

Cartuşe de toner LaserJet HP 83
(CF283XD, CF283AD, CF283A, CF283X)

Produci documente profesionale de afaceri, de înaltă calitate, la fiecare imprimare – astfel
încât să poţi economisi timp şi resurse pentru birou.
Obţii rezultate de imprimare impresionante – pagină după pagină. Cartuşele de toner originale HP
oferă în mod constant documente cu text bine conturat şi imagini clare. Simplifici gestionarea şi
înlocuirea consumabilelor, astfel încât biroul să poată rămâne productiv.

Imprimări impresionante în mod constant.

Imprimi documente de calitate profesională, cu care firma ta se poate mândri – pagină după pagină. Cartuşele de toner LaserJet originale HP, imprimantele
şi echipamentele MFP HP LaserJet sunt proiectate şi testate împreună pentru a obţine rezultate optime.
Obţii rezultate de imprimare constante, remarcabile şi eviţi reimprimările frustrante, irosirea consumabilelor şi întârzierile.

Contaţi pe calitate

Așteaptă-te la calitate de la fiecare pagină, cu cartuşele de toner LaserJet originale HP. Produci text negru bine conturat şi imagini clare şi contezi pe
performanţele de imprimare remarcabile.
Imprimaţi documente de calitate profesională, care ies în evidenţă, utilizând toner care produce text bine conturat.

Operare eficientă şi întreţinere simplă

Îți organizezi timpul mai bine. Îți reaprovizionezi, înlocuiești şi reciclezi simplu cartuşele de toner LaserJet originale HP şi te ocupi şi de alte activităţi. Alege
cartuşele de capacitate extinsă, pentru a imprima mai multe pagini şi a reduce întreruperile.
Efort mic, impact puternic. Contezi pe reciclarea simplă şi gratuită a cartuşelor prin programul HP Planet Partners.1
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Disponibilitatea programului variază. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/recycle.
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Declaraţie de compatibilitate

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a cartuşului * Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

CF283XD

Pachet cu 2 cartuşe de toner LaserJet originale de
capacitate extinsă HP 83X Negru

Per cartuş: 2.200 pagini

375 x 226 x 125 mm

1,66 kg

190780619230

CF283AD

Pachet cu 2 cartuşe de toner LaserJet originale HP
83A Negru

Per cartuş: 1.500 pagini

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

888793635179

CF283A

Cartuş de toner LaserJet original HP 83A Negru

1.500 pagini

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

886112397692

CF283X

Cartuş de toner LaserJet original de capacitate
extinsă HP 83X Negru

2.200 pagini

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

886112397708

*Capacitatea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 19752. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
Garanţie HP Premium Protection. Se garantează că acest produs HP nu prezintă defecte de material şi de manoperă.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori
pentru omisiunile din documentul de faţă.
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