Datablad

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

Producera professionella affärsdokument av hög kvalitet varje gång – och spara tid och
resurser på kontoret.
Imponerande utskriftsresultat – sida efter sida. HPs originaltonerkassetter ger konsekventa
dokument med tydlig text och skarpa bilder. Gör det enkelt att hantera och byta ut
förbrukningsartiklar, så kan du upprätthålla produktiviteten på kontoret.

Utskrifter som ständigt imponerar

Skriv ut dokument av professionell kvalitet som du kan vara stolt över – sida efter sida. HP LaserJet-originaltonerkassetter och HP LaserJet-skrivare och
MFP-enheter har utformats och testats tillsammans för bästa möjliga resultat.
Skriv ut konsekventa, enastående resultat och undvik att behöva göra om utskrifter, slöseri med förbrukningsmaterial och förseningar.

Räkna med kvalitet

Du kan förvänta dig att varje sida håller hög kvalitet med HP LaserJet-originaltonerkassetter. Producera tydlig svart text och skarpa bilder och räkna med
enastående utskriftsprestanda.
Skriv ut professionella dokument som sticker ut med toner som ger tydlig text.

Effektiv drift i kombination med enkelt underhåll

Gör mer med din tid. Du kan enkelt komplettera, byta ut och återvinna HP LaserJet-originalkassetter – och snabbt gå vidare med andra uppgifter. Välj
kassetter med hög kapacitet så kan du skriva ut fler sidor och minska avbrotten.
Liten insats, stora resultat. Räkna med enkel och kostnadsfri återvinning av patroner och kassetter genom HP Planet Partners.1
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Programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetsförklaring

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

CF283XD

HP 83X 2-pack svart original LaserJet-tonerkassetter Per patron: 2 200 sidor
med hög kapacitet

Antal sidor, medeltal *

375 x 226 x 125 mm

1,66 kg

190780619230

CF283AD

HP 83A 2-pack svart original LaserJet tonerkassett

Per patron: 1 500 sidor

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

888793635179

CF283A

HP 83A svart LaserJet-tonerkassett, original

1 500 sidor

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

886112397692

CF283X

HP 83X svart original LaserJet tonerkassett med hög 2 200 sidor
kapacitet

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

886112397708

*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer
information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HPs Premium Protection-garanti. HP garanterar att denna produkt inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan
föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.
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