Ficha técnica

Tambor de imagem HP LaserJet Original 57A
(CF257A)

Ideal para utilizadores com um volume de impressão elevado e que pretendem a fiabilidade do
sistema e a qualidade de impressão excecional que esperam da impressora multifunções HP
LaserJet M436.
Adquira as peças HP Originais de que necessita para montar e instalar corretamente tambores de
substituição para a impressora multifunções HP LaserJet M436. Concebido e desenvolvido com a
impressora, este kit ajudará a manter a qualidade e a fiabilidade que espera da HP.

Mantenha o máximo desempenho

Utilize peças HP Originais para ajudar a manter a qualidade e a fiabilidade de impressão. Este kit foi concebido com a impressora multifunções HP LaserJet
M436, com componentes especificamente concebidos para produzir resultados fiáveis.
Ajude a garantir o máximo desempenho – as peças HP Originais presentes neste kit foram concebidas e desenvolvidas com a impressora multifunções.

Maximize o tempo de atividade

Ajude a evitar o tempo de inatividade e interrupções dispendiosos. O tambor de imagem HP Original e as esferas do revelador presentes neste kit
funcionam em conjunto com toners HP Originais para oferecer qualidade de impressão e fiabilidade consistentes.
Minimize o tempo de inatividade – cada componente presente no kit funciona em conjunto com a impressora multifunções HP e os toners HP Originais.

Opte por peças HP Originais para resultados fiáveis

Obtenha resultados fiáveis com peças HP Originais. As peças de outras marcas poderão não oferecer a mesma fiabilidade e qualidade de impressão das
peças HP Originais, podendo resultar em desperdício de tempo e em prejuízos.
Obtenha os resultados que pretende ao optar por peças HP Originais. As alternativas poderão não oferecer a mesma qualidade e fiabilidade.
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Declaração de Compatibilidade
Impressora multifunções HP LaserJet série M436

Especificações do produto
P/N

Descrição

Rendimento médio do cartucho Dimensões (c x l x p)

Peso

Código UPC

CF257A

Tambor de imagem HP LaserJet Original 57A

80 000 páginas

1,32 kg

889894325471

509 x 135 x 124 mm

Garantia
Garantia de Protecção Premium da HP. Este Produto HP está garantido contra defeitos de material e fabrico.

Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses
produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da
HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.
4AA7-0762PTE, Agosto 2017

