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HP 57A Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburu
(CF257A)

Bu takım, HP LaserJet MFP M436 çok işlevli yazıcıdan sistem güvenilirliği ve olağanüstü baskı
kalitesini isteyen yüksek hacimli kullanıcılar için idealdir.
HP LaserJet MFP M436 için yedek tamburları doğru kurup takmak üzere Orijinal HP parçaları edinin.
Yazıcıyla birlikte tasarlanıp geliştirilen bu takım, HP'den beklediğiniz kalite ve güvenilirliği sağlamanıza
yardımcı olur.

En üst düzeyde performansı koruyun

Baskı kalitesi ve güvenilirliğini korumak için Orijinal HP parçalar kullanın. Bu takım, HP LaserJet MFP M436 ile birlikte tasarlanmıştır ve bileşenleri güvenilir
sonuçlar sunmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
En üst düzeyde performans sağlamaya yardımcı olan bu takımdaki Orijinal HP MFP ile birlikte tasarlanıp geliştirilmiştir.

Maksimum çalışma

Pahalıya mal olan kesinti sürelerini ve kesintileri önleyin. Bu takımdaki Orijinal HP görüntüleme tamburu ve geliştirici boncukları Orijinal HP tonerle birlikte
çalışarak tutarlı güvenilirlik ve baskı kalitesi sağlar.
Minimum kesinti: Takımın her bileşeni HP MFP ve Orijinal HP tonerle birlikte çalışır.

Güvenilir sonuçlar için Orijinal HP'yi seçin

Orijinal HP ile güvenilir sonuçlar elde edin. HP olmayan parçalar, Orijinal HP olanlarla aynı güvenilirlik ve baskı kalitesini sunmayabilir ve hem zaman hem de
para kaybına yol açabilir.
Orijinal HP ile beklediğiniz sonuçları elde edin – alternatifler aynı kalite ve güvenilirliği sunmayabilir.
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Uyumluluk bildirimi
HP LaserJet MFP M436 serisi

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

CF257A

HP 57A Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburu

80.000 sayfa

509 x 135 x 124 mm

1,32 kg

889894325471

Garanti
HP'nin Premium Koruma Garantisi. Bu HP ürününde hiçbir malzeme ve işçilik hatası olmadığı garanti edilir.
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