Φύλλο δεδομένων

Αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης LaserJet HP 57A
(CF257A)

Ιδανικό για χρήστες που εκτυπώνουν μεγάλους όγκους και απαιτούν την αξιοπιστία του
συστήματος και την άριστη ποιότητα που περιμένουν από τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή HP
LaserJet M436.
Λάβετε τα αυθεντικά ανταλλακτικά HP που χρειάζεστε για να συναρμολογήσετε και να
εγκαταστήσετε σωστά τα τύμπανα αντικατάστασης για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή HP
LaserJet M436. Αυτό το κιτ, το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τον εκτυπωτή, θα σας
βοηθήσει να διατηρήσετε την ποιότητα και την αξιοπιστία που περιμένετε από την HP.
Διατηρήστε κορυφαία απόδοση

Χρησιμοποιήστε αυθεντικά ανταλλακτικά HP και διατηρήστε την ποιότητα και την αξιοπιστία των εκτυπώσεων. Αυτό το κιτ έχει σχεδιαστεί σε
συνδυασμό με τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή HP LaserJet M436 και περιλαμβάνει εξαρτήματα ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν αξιόπιστα
αποτελέσματα.
Εξασφαλίστε κορυφαία απόδοση – Τα αυθεντικά ανταλλακτικά HP που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σε
συνδυασμό με τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή.

Μεγιστοποιήστε το χρόνο αδιάλειπτης λειτουργίας

Αποφύγετε τις δαπανηρές διακοπές λειτουργίας. Το αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης και τα σφαιρίδια κυλίνδρου μεταφοράς της HP που
περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ συνεργάζονται με τον αυθεντικό γραφίτη HP για να παρέχουν σταθερή αξιοπιστία και ποιότητα εκτύπωσης.
Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές λειτουργίας. Κάθε εξάρτημα του κιτ συνεργάζεται με τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή HP και τον αυθεντικό γραφίτη HP.

Επιλέξτε αυθεντικά ανταλλακτικά HP για αξιόπιστα αποτελέσματα

Εξασφαλίστε αξιόπιστα αποτελέσματα με αυθεντικά ανταλλακτικά ΗΡ. Τα ανταλλακτικά άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να μην προσφέρουν την ίδια
αξιοπιστία και ποιότητα εκτύπωσης με τα αυθεντικά ανταλλακτικά HP. Αντίθετα, μπορεί να οδηγήσουν σε χάσιμο χρόνου και χρημάτων.
Εξασφαλίστε τα αποτελέσματα που περιμένετε με τα αυθεντικά ανταλλακτικά HP. Οι εναλλακτικές λύσεις ενδέχεται να μην σας προσφέρουν την ίδια
ποιότητα και αξιοπιστία.
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Δήλωση συμβατότητας
HP LaserJet MFP M436 series

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου μελανιού Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Κώδικας UPC

CF257A

Αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης LaserJet HP 57A

80.000 σελίδες

1,32 kg

889894325471

509 x 135 x 124 mm

Εγγύηση
Premium εγγύηση προστασίας δοχείων HP. Αυτό το προϊόν HP παρέχει εγγύηση ότι δεν φέρει ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά
σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.
4AA7-0762ELE, Αύγουστος 2017

