Fişa de date

Cilindru fotosensibil HP 57A LaserJet original
(CF257A)

Soluţia este ideală pentru utilizatorii de mare volum, care doresc fiabilitatea sistemului şi
calitatea excepţională a imprimării, pe care ei le aşteaptă de la HP LaserJet MFP M436.
Obţii componentele HP originale de care ai nevoie pentru a asambla şi instala cilindrii înlocuitori
pentru HP LaserJet MFP M436. Proiectat şi testat odată cu imprimanta, acest kit te va ajuta să menţii
calitatea şi fiabilitatea pe care le aştepţi de la HP.

Menţii performanţe de vârf

Utilizaţi componente HP originale pentru a ajuta la menţinerea calităţii şi fiabilităţii la imprimare. Acest kit a fost proiectat împreună cu HP LaserJet MFP
M436 – cu componente special testate pentru a asigura rezultate pe care să te poţi baza.
Asiguri performanţe de vârf – componentele HP originale din acest kit au fost proiectate şi testate odată cu echipamentul MFP.

Maximizezi durata de funcţionare

Ajuți la evitarea costisitoarelor perturbări şi perioade de inactivitate. Cilindrii fotosensibili şi granulele de agent revelator HP originale din acest kit
funcţionează împreună cu tonerul HP original pentru a oferi fiabilitate şi calitate constante la imprimare.
Minimizezi timpii de inactivitate – fiecare componentă din kit funcţionează împreună cu echipamentul MFP de la HP şi cu tonerul HP original.

Alege produse HP originale pentru rezultate pe care să te poţi baza

Obţii rezultate pe care să te poți baza, cu produse HP originale. Componentele care nu provin de la HP pot să nu ofere aceeaşi fiabilitate şi calitate a
imprimării ca produsele HP originale – şi pot să conducă la pierderi de timp şi de bani.
Obţii rezultatele pe care le aştepţi cu produse HP originale – soluţiile alternative pot să nu asigure aceiaşi parametri de calitate şi de fiabilitate.
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Declaraţie de compatibilitate
Seria HP LaserJet MFP M436

Specificaţii produs
Număr produs Descriere
CF257A

Cilindru fotosensibil HP 57A LaserJet original

Capacitatea medie a cartuşului Dimensiuni (Î x L x A)
80.000 de pagini
509 x 135 x 124 mm

Greutate

Cod UPC

1,32 kg

889894325471

Garanţie
Garanţie HP Premium Protection. Se garantează că acest produs HP nu prezintă defecte de material şi de manoperă.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau
editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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