Datový list

HP 57A Originální zobrazovací válec LaserJet
(CF257A)

Ideální pro uživatele, kteří očekávají od multifunkční tiskárny HP LaserJet M436 tisk ve
velkém objemu, spolehlivost systému a výjimečnou kvalitu tisku.
Pořiďte si originální díly HP, které potřebujete na správnou montáž a instalaci náhradních válců pro
multifunkční tiskárnu HP LaserJet M436. Tato sada, která byla navržena a vyvinuta společně s
tiskárnou, vám pomůže udržet kvalitu a spolehlivost, které od společnosti HP očekáváte.

Udržte si špičkovou produktivitu

Používejte originální díly HP a zachovejte kvalitu a spolehlivost tisku. Tato sada byla vyvinuta společně s multifunkční tiskárnou HP LaserJet M436, aby její
speciálně navržené součásti poskytovaly spolehlivé výsledky.
Zajistěte špičkový výkon díky originálním dílům HP z této sady, které byly navrženy a vyvinuty společně s multifunkční tiskárnou.

Maximalizujte dobu provozu

Zamezte nákladným prostojům a přerušováním tisku. Originální zobrazovací válec HP a vývojové částice, které jsou součástí této sady, pracují společně s
originálním tonerem HP a poskytují tak konzistentní spolehlivost a kvalitu tisku.
Minimalizujte prostoje – všechny součásti sady jsou kompatibilní s multifunkční tiskárnou HP a originálním tonerem HP.

Vyberte si originální produkty HP a dosáhněte spolehlivých výsledků

S originálními produkty HP si můžete dopřát spolehlivý tisk. Díly jiných výrobců nemusí poskytovat stejnou spolehlivost a kvalitu tisku jako originální
produkty HP, navíc mohou vést k plýtvání časem a penězi.
Dosáhněte skvělých výsledků s originálními produkty HP, alternativní kazety totiž nemusí poskytovat stejnou kvalitu a spolehlivost.
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Prohlášení o kompatibilitě
Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet M436

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

CF257A

HP 57A Originální zobrazovací válec LaserJet

80 000 stran

509 x 135 x 124 mm

1,32 kg

889894325471

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento produkt HP je poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího
upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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