Tiedot

HP 57A alkuperäinen LaserJet-kuvarumpu
(CF257A)

Ihanteellinen valinta suurkäyttäjille, jotka haluavat luotettavan järjestelmän ja erinomaisen
tulostuslaadun, jota HP LaserJet MFP M436 -laitteelta odotetaan.
Hanki tarvittavat HP:n alkuperäiset osat, jotta HP LaserJet MFP M436 -laitteen vaihtorummut
asennetaan oikein. Tämä sarja on suunniteltu samalla kuin tulostimesi, joten se auttaa yltämään
laatuun ja luotettavuuteen, jota odotat HP:lta.

Ylläpidä huippuluokan suorituskyky

Kun käytät alkuperäisia HP:n osia, ylläpidät tulostuslaadun ja luotettavuuden. Tämä sarja on suunniteltu yhdessä HP LaserJet MFP M436 -laitteen kanssa –
osat on erityisesti suunniteltu tuottamaan luotettavat tulokset.
Tähän sarjaan kuuluvat alkuperäiset HP:n osat auttavat varmistamaan huippusuorituskyvyn. Ne on suunniteltu yhdessä MFP-laitteen kanssa.

Maksimoi käytettävyys

Vältä kalliiksi käyviä katkoksia ja keskeytyksiä. Tähän sarjaan kuuluva HP:n alkuperäinen kuvarumpu ja sen osat toimivat yhdessä HP:n alkuperäisen
väriaineen kanssa luotettavasti tuottaen tasaisen tulostuslaadun.
Vähennä käyttökatkoja – sarjan kaikki osat toimivat yhdessä HP:n MFP-laitteen ja HP:n alkuperäisen väriaineen kanssa.

Kun haluat luotettavia tuloksia, valitse HP:n alkuperäiset tarvikkeet

Saat luotettavia tuloksia alkuperäisillä HP-tarvikkeilla. Muut kuin HP:n osat eivät välttämättä pysty samaan luotettavuuteen ja tulostuslaatuun, joten voi
aiheutua ajan ja rahan hukkaa.
Saat odottamasi tulokset alkuperäisillä HP-osilla – muut eivät välttämättä tarjoa samaa laatua ja luotettavuutta.
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Yhteensopivuuslausunto
HP LaserJet MFP M436 -sarja

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

Paino

UPC-tunnus

CF257A

HP 57A alkuperäinen LaserJet-kuvarumpu

80 000 sivua

509 × 135 × 124 mm

1,32 kg

889894325471

Takuu
HP:n Premium Protection -takuu. Tälle HP-tuotteelle annetaan materiaali- ja valmistusviat kattava takuu.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
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