Veri sayfası

HP 83 LaserJet Toner Kartuşları
(CF283XF, CF283AF, CF283AD, CF283A, CF283X)

Her seferinde profesyonel ve yüksek kaliteli iş belgeleri üreterek ofisinizde zaman ve kaynak
tasarrufu sağlayabilirsiniz.
Her sayfada etkileyici baskı sonuçları elde edin. Orijinal HP tonerler, her zaman net metin ve keskin
görüntüler içeren belgeler sunar. Sarf malzemelerinin yönetimini ve değiştirilmesini kolaylaştırarak
ofisinizin üretkenliğini koruyun.

Her zaman etkileyici baskılar

İşletme olarak her sayfasıyla gurur duyabileceğiniz profesyonel kalitede belgeler basın. Orijinal HP LaserJet tonerler ve HP LaserJet yazıcı ve MFP'ler, en iyi
sonuçları elde etmek için birlikte tasarlanıp test edilmiştir.
Baskılarınızda tutarlı, mükemmel sonuçlar alın ve tekrar edilen yazdırma işlemlerini, sarf malzemesi israfını ve gecikmeleri önleyin.

Kaliteye güvenin

Orijinal HP LaserJet tonerler ile her sayfada kalite elde edebilirsiniz. Net siyah metinler, keskin görüntüler üretin ve üstün baskı performansına güvenin.
Net metinler oluşturan tonerler kullanarak göz alıcı ve profesyonel kalitede belgeler yazdırın.

Verimli çalışma ile kolay bakım bir arada

Zamanınızı daha iyi kullanın. Orijinal HP LaserJet tonerleri hemen yenileyebilir, değiştirebilir ve geri dönüştürebilir, böylece diğer işlerinize vakit
ayırabilirsiniz. Daha fazla sayfa yazdırmak ve kesintileri azaltmak için yüksek kapasiteli kartuşları tercih edin.
Az çaba, büyük etki. HP Planet Partners programıyla kartuşları ücretsiz ve kolayca geri dönüştürün.1
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Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/recycle.
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Uyumluluk bildirimi

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

CF283XF

HP 83X 2'li paket Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal
LaserJet Toner

Kartuş başına: 2.200 sayfa

375 x 226 x 125 mm

1,66 kg

190780619247

CF283AF

HP 83A 2'li Paket Siyah Orijinal LaserJet Toner
Kartuşları

Kartuş başına: 1.500 sayfa

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

190780619223

CF283AD

HP 83A 2'li Paket Siyah Orijinal LaserJet Toner
Kartuşları

Kartuş başına: 1.500 sayfa

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

888793635179

CF283A

HP 83A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

1.500 sayfa

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

886112397692

CF283X

HP 83X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet
Toner Kartuşu

2.200 sayfa

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

886112397708

*Yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19752'ye dayanır. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Bilgi için,
bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP'nin Premium Koruma Garantisi. Bu HP ürününde hiçbir malzeme ve işçilik hatası olmadığı garanti edilir.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
Ürün gösterilen resimlerden farklı görünebilir. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün
ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak
yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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