Datablad

HP 57A original LaserJet-bildtrumma
(CF257A)

Idealisk för användare som behöver stora volymer och vill ha det tillförlitliga system och den
enastående utskriftskvalitet som de förväntar sig av HP LaserJet MFP M436.
Skaffa originaldelar från HP som du behöver för att korrekt montera och installera nya trummor till
HP LaserJet MFP M436. Det här paketet har utformats och utvecklats tillsammans med skrivaren och
kommer att hjälper dig att behålla den kvalitet och tillförlitlighet som du förväntar dig från HP.

Behåller sin topprestanda

Använd HPs originaldelar för att bibehålla utskriftskvaliteten och tillförlitligheten. Det här paketet har utformats tillsammans med HP LaserJet MFP M436
– med komponenter som utvecklats specifikt för att ge pålitliga resultat.
Hjälp till att säkerställa högsta prestanda – originaldelarna från HP i det här paketet har utformats och utvecklats tillsammans med MFP-enheten.

Maximera driftstid

Undvik dyra driftstopp och avbrott. Originalbildtrumman från HP och magneterna i det här paketet fungerar tillsammans med originaltoner från HP och ger
jämn tillförlitlighet och utskriftskvalitet.
Minimera driftstoppen – varje delkomponent fungerar tillsammans med HP MFP:en och HP-originaltoner.

Välj original från HP för pålitliga resultat

Du får pålitliga resultat med originalprodukter från HP. Delar som inte är från HP ger inte samma tillförlitlighet och utskriftskvalitet som originaldelar från
HP, och kan leda till slöseri med tid och pengar.
Få de resultat som du förväntar dig med originalprodukter från HP – alternativ kan inte ge samma kvalitet och tillförlitlighet.
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Kompatibilitetsförklaring
HP LaserJet MFP M436-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

CF257A

HP 57A original LaserJet-bildtrumma

80 000 sidor

509 x 135 x 124 mm

1,32 kg

889894325471

Garanti
HPs Premium Protection-garanti. HP garanterar att denna produkt inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel.
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