Datový list

HP 56 Tonerové kazety LaserJet
(CF256A, CF256X)

Ideální pro firemní zákazníky, kteří vyžadují efektivní a ekonomický tisk černobílých
dokumentů v profesionální kvalitě.
Tiskněte firemní dokumenty v profesionální kvalitě díky originálním tonerovým kazetám HP LaserJet.
Neplýtvejte časem a spotřebním materiálem a udržujte vysokou produktivitu. Tyto spolehlivé kazety
byly speciálně navrženy pro multifunkční tiskárnu HP LaserJet.

Dejte přednost kvalitě

Originální tonerové kazety HP poskytují kvalitu za všech okolností. Vyhněte se opakovanému tisku, plýtvání spotřebním materiálem a nákladným
zpožděním způsobeným repasovanými kazetami.
Tiskněte dokumenty v profesionální kvalitě pomocí toneru, který produkuje sytý text a ostrou černobílou grafiku.

Okamžitá připravenost

Udržujte vysokou firemní produktivitu. Spolehněte se na originální tonerové kazety HP, které vám zajistí konzistentní, nepřerušovaný tisk odpovídající
vašim pracovním potřebám a cenovým nárokům.
Na spolehlivý tisk a výsledky v profesionální kvalitě se můžete spolehnout i v náročných podmínkách.

Nenechte se ničím zdržovat

Neztrácejte čas. Originální tonerové kazety HP vyměníte za pár sekund a můžete se vrátit k tisku. Jsou speciálně navrženy pro multifunkční tiskárnu HP
LaserJet.
Vyměňujte tonerové kazety rychle a snadno díky bezproblémové instalaci.
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Prohlášení o kompatibilitě
Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet M436

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

CF256A

HP 56A Černá originální tonerová kazeta LaserJet

7 400 stran

507 x 222 x 160 mm

1,09 kg

889894325457

CF256X

HP 56X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s
vysokou výtěžností

12 300 stran

507 x 222 x 160 mm

1,1 kg

889894325464

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento produkt HP je poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího
upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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