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HP 57A eredeti LaserJet képalkotó henger
(CF257A)

Ideális megoldás a nagy mennyiségben nyomtató felhasználók számára, akik a HP LaserJet
MFP M436 készüléktől elvárt megbízható működésre és kivételes nyomtatási minőségre
vágynak.
Szerezze be a HP LaserJet MFP M436 cserehengereinek megfelelő összeállításához és
beszereléséhez szükséges eredeti HP alkatrészeket. A készletet a nyomtatóval együtt tervezték és
alakították ki, ezért a segítségével fenntartható a HP-re jellemző minőség és megbízhatóság.

Fenntarthatja a csúcsteljesítményt

Az eredeti HP alkatrészekkel fenntarthatja a nyomtatás minőségét és megbízhatóságát. A készletet a HP LaserJet MFP M436 készülékkel együtt
tervezték, az összetevőket pedig kifejezetten úgy alakították ki, hogy mindig megbízható eredményt nyújtsanak.
Gondoskodhat róla, hogy a teljesítmény ne csökkenjen – a készletben található eredeti HP alkatrészeket az MFP készülékkel együtt tervezték és
alakították ki.

Maximalizálhatja az üzemidőt

Kerülje el a költséges állásidőket és fennakadásokat. A készletben található eredeti HP képalkotó henger és előhívó gyöngyök az eredeti HP
tonerkazettával együtt egyenletes megbízhatóságot és minőséget biztosítanak.
Minimalizálhatja az állásidőt – a készlet minden egyes összetevője kiválóan használható a HP MFP készülékkel és az eredeti HP tonerkazettákkal.

Ha megbízható eredményre vágyik, válasszon eredeti HP alkatrészeket

Az eredeti HP alkatrészek gondoskodnak a megbízható eredményről. Előfordulhat, hogy a nem HP gyártmányú alkatrészek nem képesek ugyanolyan
megbízhatóságot és nyomtatási minőséget biztosítani, mint az eredeti HP alkatrészek, márpedig ezzel időt és pénzt is veszíthet.
Az eredeti HP alkatrészekkel az elvárásainak megfelelő eredményeket kaphat, míg az alternatív megoldásokat nem feltétlenül jellemzi ugyanaz a minőség
és megbízhatóság.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP LaserJet MFP M436 sorozat

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

CF257A

HP 57A eredeti LaserJet képalkotó henger

80 000 oldal

509 x 135 x 124 mm

1,32 kg

889894325471

Jótállás
A HP Prémium garanciális védelme. Ez a HP-termék anyagában és kidolgozásában is garantáltan hibátlan.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
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