Datablad

HP 56 LaserJet-tonerpatroner
(CF256A, CF256X)

Ideelle til virksomheder, der ønsker effektiv udskrivning af sort-hvid-dokumenter i
professionel kvalitet til en god pris.
Når du udskriver med de originale HP LaserJet-tonerpatroner, er du sikker på at få
forretningsdokumenter i professionel kvalitet. Oprethold produktiviteten, og undgå spild af tid og
forbrugsvarer. Disse pålidelige blækpatroner er udviklet specielt til din HP LaserJet-MFP.

Du kan regne med kvaliteten

Forvent kvalitet – og få det hver gang – med de originale HP-tonerpatroner. Undgå genudskrivning, spildte forbrugsvarer og dyre forsinkelser, som man
oplever med genbrugte patroner.
Udskriv professionelle dokumenter med toner, der giver tydelig tekst og skarp, sort grafik.

Klar, når du er

Hold din virksomhed i overhalingsbanen. Stol på, at originale HP-tonerpatroner giver ensartet udskrivning uden afbrydelser og sikrer, at du når opgaven og
holder budgettet.
Du får pålidelig udskrivning og professionel kvalitet, også under vanskelige miljømæssige forhold.

Kom hurtigt i gang arbejdet igen

Spild ikke tiden. Udskift originale HP-tonerpatroner på få sekunder, og fortsæt med at udskrive. De er udviklet specielt til din HP LaserJet MFP.
Udskift tonerpatroner hurtigt og nemt med patroner, der er udviklet til nem installation.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet MFP M436-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

CF256A

Original HP 56A LaserJet-tonerpatron, sort

CF256X

Original HP 56X LaserJet-tonerpatron med høj
kapacitet, sort

Gennemsnitlig patronkapacitet
7.400 sider

Mål (l x b x d)
507 x 222 x 160 mm

Vægt

UPC-kode

1,09 kg

889894325457

13.700 sider

507 x 222 x 160 mm

1,1 kg

889894325464

Garanti
HP's Premium Protection-garanti. Dette HP-produkt garanteres at være uden fejl og fabrikationsmæssige mangler.

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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