Veri sayfası

HP 80 LaserJet Toner Kartuşları
(CF280A, CF280X, CF280XD)

Profesyonel kalitede oldukça avantajlı bir şekilde siyah-beyaz iş belgeleri yazdırmak için
ideal.
HP 80 LaserJet Toner Kartuşları iş belgelerinizin canlı, siyah metinlerle profesyonel görünmesini
sağlar. Bu güvenilir kartuşlar ideal sonuçlar için özel olarak tasarlanmıştır. Sık yapılan baskılarda
tasarruf etmenize yardımcı olması için yüksek kapasiteli kartuşları tercih edin.

Canlı, siyah metinler ve ayrıntılı grafikler yazdırın.

Profesyonel kalitede siyah ve beyaz belgeler ve canlı, siyah metinlerde etki yaratın. Orijinal HP toner, tablo ve grafiklerde net ayrıntılar ve tutarlı gri ton
sunar. Çok çeşitli lazer kağıtlarda profesyonel sonuçlar elde edin.

Üretken kalın ve tutarlı, güvenilir baskılar üretin.

Verimliliği sürdürürken baskı maliyetlerini azaltın. HP Orijinal LaserJet Toner Kartuşları tutarlı ve kesintisiz baskıya olanak sağlar. Kartuşlar olağanüstü bir
güvenilirliğe sahip olduğu için sarf malzemelerinin israf edilmesini ve pahalıya mal olan gecikmeleri önleyin.

Kolayca takın, kullanın ve geri dönüştürün.

Güvenilir, kullanımı kolay baskı ve sarf malzemeleri yönetimi ve HP Gezegen Ortaklığı aracılığıyla sunulan kullanışlı, ücretsiz geri dönüştürme hizmetiyle
baskı deneyiminizi basitleştirin1.

1Programın

kullanılabilirliği değişiklik gösterir. HP baskı sarf malzemeleri iade ve geri dönüştürme hizmeti, HP Planet Partners programı aracılığıyla halen Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da 50'den fazla
ülkede/bölgede sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: http://www.HP.com/recycle.
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Uyumluluk bildirimi
HP LaserJet Pro 400 M401 Yazıcı serisi, HP LaserJet Pro 400 MFP M425 serisi

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

CF280A

HP 80A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

2.700 sayfa

340 x 109 x 205 mm

1 kg

886111144143

CF280X

HP 80X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet
Toner Kartuşu

6.900 sayfa

340 x 113 x 225 mm

1,3 kg

886111144150

CF280XD

HP 80X 2'li Paket Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal
LaserJet Toner Kartuşları

Kartuş başına: 6.900 sayfa

344 x 227 x 228 mm

2,6 kg

886112379643

*Yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19752'ye dayanır. Gerçek kapasite basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı 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.
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