Datablad

Original HP 57A LaserJet-billedtromle
(CF257A)

Ideelt til brugere med store udskrivningsbehov, der ønsker den driftssikkerhed i systemet og
den exceptionelle udskriftskvalitet, som de forventer fra HP LaserJet MFP M436.
Få de originale HP-dele, du har brug for til korrekt at samle og installere erstatningstromler til HP
LaserJet MFP M436. Dette sæt er designet og udviklet sammen med printeren og hjælper med at
bevare den kvalitet og driftssikkerhed, du forventer fra HP.

Bevar den høje ydeevne

Brug originale HP-dele til at hjælpe med at opretholde optimal udskriftskvalitet og driftssikkerhed. Dette sæt er designet med HP LaserJet MFP M436 –
med komponenter, der er specifikt fremstillet til at give pålidelige resultater.
Vær med til at sikre optimal ydelse – de originale HP-dele i dette sæt er designet og fremstillet med MFP’en.

Maksimér oppetiden

Vær med til at undgå dyr nedetid og afbrydelser. Den originale HP-billedtromle og fremkalderperlerne i dette sæt arbejder sammen med den originale
HP-toner og giver ensartet driftssikkerhed og udskriftskvalitet.
Minimer nedetiden – alle sættets komponenter kan bruges sammen med HP MFP’en og original HP-toner.

Vælg originale HP-dele, og få pålidelige resultater

Få pålidelige resultater med originale HP-dele. Dele, der ikke er fra HP, giver muligvis ikke den samme driftssikkerhed og udskriftskvalitet som originale
HP-dele og kan medføre spild af tid og penge.
Du får de resultater, du forventer, med originale HP-dele – alternativerne kan muligvis ikke levere den samme kvalitet og driftssikkerhed.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet MFP M436-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

CF257A

Original HP 57A LaserJet-billedtromle

Gennemsnitlig patronkapacitet Mål (l x b x d)
80.000 sider
509 x 135 x 124 mm

Vægt

UPC-kode

1,32 kg

889894325471

Garanti
HP's Premium Protection-garanti. Dette HP-produkt garanteres at være uden fejl og fabrikationsmæssige mangler.
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