Datasheet

Originele HP 57A LaserJet fotogevoelige rol
(CF257A)

Ideaal voor gebruikers met grote printvolumes die de betrouwbaarheid en de uitzonderlijke
printkwaliteit wensen die ze van de HP LaserJet MFP M436 gewend zijn.
Kies de originele HP onderdelen die nodig zijn om vervangende drums voor de HP LaserJet MFP
M436 correct te assembleren en te installeren. Deze kit, die samen met de printer ontworpen en
geproduceerd is, zorgt dat u altijd de kwaliteit en betrouwbaarheid krijgt die u van HP verwacht.

Zorg voor topprestaties

Gebruik originele HP onderdelen om de printkwaliteit en betrouwbaarheid te waarborgen. Deze kit is ontworpen met de HP LaserJet MFP M436 en bevat
componenten die speciaal gemaakt zijn om betrouwbare resultaten te leveren.
Zorg voor topprestaties: de originele HP onderdelen in deze kit zijn samen met de MFP ontworpen en geproduceerd.

Maximaliseer uptime

Vermijd kostbare downtime en onderbrekingen. De originele HP fotogevoelige rol en ontwikkelaarkorreltjes in deze kit werken samen met originele HP
toner voor een consistente betrouwbaarheid en printkwaliteit.
Minimaliseer downtime: elke component in de kit werkt samen met de HP MFP en originele HP toner.

Kies originele HP onderdelen voor betrouwbare resultaten

Produceer betrouwbare resultaten met originele HP onderdelen. Niet-HP onderdelen bieden niet dezelfde betrouwbaarheid en printkwaliteit als originele
HP producten en kunnen leiden tot verspilling van tijd en geld.
Produceer het gewenste resultaat met originele HP producten; alternatieven bieden niet dezelfde kwaliteit en betrouwbaarheid.
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Verklaring over compatibiliteit
HP LaserJet MFP M436 serie

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

CF257A

Originele HP 57A LaserJet fotogevoelige rol

80.000 pagina's

509 x 135 x 124 mm

1,32 kg

889894325471

Garantie
HP's Premium Protection garantie. Dit HP product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten.
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