Údajový list

Originálny zobrazovací valec HP 57A LaserJet
(CF257A)

Ideálny pre veľkoobjemovú tlač v podnikoch a firmách, ktoré ktorí požadujú spoľahlivosť
systému a výnimočnú kvalitu tlače, akú očakávajú od multifunkčnej tlačiarne HP LaserJet
M436.
Získajte originálne diely HP, ktoré potrebujete na správne zostavenie a inštaláciu náhradných valcov
pre multifunkčné tlačiarne HP LaserJet M436. Táto súprava navrhnutá a vyrobená spoločne s
tlačiarňou vám pomôže udržať kvalitu a spoľahlivosť, akú očakávate od spoločnosti HP.

Zachovajte špičkový výkon

Použite originálne diely HP na zachovanie kvality tlače a spoľahlivosti. Táto súprava bola navrhnutá pre súčinnosť s multifunkčnou tlačiarňou HP LaserJet
M436 – so súčasťami, ktoré sú špeciálne vyrobené na dosiahnutie spoľahlivých výsledkov.
Pomôžte zaručiť špičkový výkon – originálne súčasti HP v tejto súprave boli navrhnuté a vyrobené spoločne s multifunkčnou tlačiarňou.

Maximalizujte dobu prevádzky

Pomôžte vyhnúť sa nákladným prestojom a prerušeniam. Originálny zobrazovací valec a vývojkové častice HP v tejto súprave zabezpečujú v súčinnosti s
originálnym tonerom HP stálu spoľahlivosť a kvalitu tlače.
Minimalizujte prestoje – každý diel súpravy spolupracuje s multifunkčnými tlačiarňami HP a originálnym tonerom HP.

Vyberte si originálne diely HP na dosiahnutie spoľahlivých výsledkov

Získajte spoľahlivé výsledky s originálnymi dielmi HP. Diely od iných výrobcov nemusia zabezpečiť rovnakú spoľahlivosť a kvalitu tlače ako originálne diely
HP – a môžu viesť k plytvaniu časom a peniazmi.
Získajte výsledky, aké očakávate, s originálnymi dielmi HP – alternatívne nemusia poskytnúť rovnakú kvalitu a spoľahlivosť.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Rad multifunkčných tlačiarní HP LaserJet M436

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety

CF257A

Originálny zobrazovací valec HP 57A LaserJet

80 000 strán

Rozmery (v x š x h)
509 x 135 x 124 mm

Hmotnosť

Kód UPC

1,32 kg

889894325471

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento výrobok HP sa poskytuje záruka, že neobsahuje chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami.
Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či
vynechaný text v tomto dokumente.
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