Údajový list

Tonerové kazety HP 83 LaserJet
(CF283XD, CF283AD, CF283A, CF283X)

Vytvárajte profesionálne a vysokokvalitné obchodné dokumenty pri každej tlači, aby ste
šetrili čas a prostriedky svojej kancelárie.
Dosahujte pôsobivé výsledky tlače na každej strane. Originálne tonerové kazety HP vytvárajú
dokumenty stabilnej kvality s výrazným textom a ostrými obrázkami. Využite jednoduchú správu a
výmenu spotrebného materiálu, aby vaša kancelária zostala naďalej produktívna.

Konzistentne pôsobivé výtlačky

Tlačte dokumenty profesionálnej kvality, na ktoré môže byť vaša firma hrdá – stranu za stranou. Originálne tonerové kazety HP LaserJet sú navrhnuté a
testované spoločne s tlačiarňami a multifunkčnými tlačiarňami HP LaserJet tak, aby dosahovali optimálne výsledky.
Tlačte s vynikajúcimi výsledkami v stabilnej kvalite – a vyhnite sa nepríjemnému opakovaniu tlače, plytvaniu spotrebným materiálom a zdržaniam.

Spoľahnite sa na kvalitu

S originálnymi tonerovými kazetami HP LaserJet môžete očakávať kvalitu na každej strane. Vytvárajte výrazný čierny text a ostré obrázky a spoľahnite sa
na vynikajúci výkon tlače.
Tlačte výnimočné dokumenty profesionálnej kvality s tonerom, ktorý vytvára ostrý text.

Efektívna prevádzka spojená s jednoduchou údržbou

Urobte za rovnaký čas viac práce. Originálne tonerové kazety HP LaserJet môžete jednoducho naplniť, vymeniť a recyklovať, aby ste mohli pokračovať v
ďalších úlohách. Vyberte si kazety s vysokou výťažnosťou, ktoré vám pomôžu vytlačiť viac strán a minimalizujú prerušenia práce.
Minimálna snaha, maximálny účinok. Spoľahnite sa na jednoduchú a bezplatnú recykláciu kaziet prostredníctvom programu HP Planet Partners.1
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Dostupnosť programu sa líši. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle.
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Vyhlásenie o kompatibilite

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

CF283XD

Dvojbalenie originálnych čiernych tonerových kaziet Na jednu kazetu: 2200 strán
HP 83X LaserJet s vysokou výťažnosťou

Priemerná výdatnosť kazety *

375 x 226 x 125 mm

1,66 kg

190780619230

CF283AD

Dvojbalenie čiernych originálnych tonerových kaziet Na jednu kazetu: 1500 strán
HP 83A LaserJet

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

888793635179

CF283A

Čierna originálna tonerová kazeta HP 83A LaserJet

1500 strán

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

886112397692

CF283X

Originálna čierna tonerová kazeta s vysokou
výťažnosťou HP 83X LaserJet

2200 strán

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

886112397708

*Približná priemerná výťažnosť na základe normy ISO/IEC 19752. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete
na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento výrobok HP sa poskytuje záruka, že neobsahuje chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani
redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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