Φύλλο δεδομένων

Δοχεία γραφίτη LaserJet HP 56
(CF256A, CF256X)

Η ιδανική επιλογή για επιχειρήσεις που θέλουν να εκτυπώνουν ασπρόμαυρα έγγραφα
επαγγελματικής ποιότητας αποτελεσματικά και με καλή σχέση κόστους-αξίας.
Δημιουργήστε έγγραφα με επαγγελματική εμφάνιση χρησιμοποιώντας αυθεντικά δοχεία γραφίτη
HP LaserJet για τις εκτυπώσεις σας. Διατηρήστε την παραγωγικότητα χωρίς σπατάλη χρόνου και
αναλωσίμων. Αυτά τα αξιόπιστα δοχεία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον πολυλειτουργικό
εκτυπωτή σας HP LaserJet.

Βασιστείτε σε ποιότητα

Εξασφαλίστε ποιότητα κάθε φορά, με τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP. Αποφύγετε τις επανεκτυπώσεις, τη σπατάλη αναλωσίμων και τις δαπανηρές
καθυστερήσεις που προκαλούν τα ανακατασκευασμένα δοχεία.
Εκτυπώστε έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας με γραφίτη που παράγει καθαρό κείμενο και ευκρινή, μαύρα γραφικά.

Έτοιμο όταν είστε και εσείς

Διασφαλίστε την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας. Εμπιστευθείτε τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP για σταθερή εκτύπωση χωρίς διακοπές και
εντός προϋπολογισμού.
Βασιστείτε σε αξιόπιστη εκτύπωση και αποτελέσματα επαγγελματικής ποιότητας στις απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Συνεχίστε άμεσα την εργασία σας

Μην χάνετε χρόνο. Αντικαταστήστε τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP σε δευτερόλεπτα και συνεχίστε την εκτύπωση. Έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον
πολυλειτουργικό εκτυπωτή σας HP LaserJet.
Αντικαταστήστε τα δοχεία γραφίτη γρήγορα και εύκολα με δοχεία σχεδιασμένα για απλή εγκατάσταση.

Φύλλο δεδομένων | Δοχεία γραφίτη LaserJet HP 56

Δήλωση συμβατότητας
HP LaserJet MFP M436 series

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου μελανιού Διαστάσεις (μ x π x β)

CF256A

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 56A 7.400 σελίδες

CF256X

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής 12.300 σελίδες
χωρητικότητας ΗΡ 56Χ

Βάρος

Κώδικας UPC

507 x 222 x 160 mm

1,09 kg

889894325457

507 x 222 x 160 mm

1,1 kg

889894325464

Εγγύηση
Premium εγγύηση προστασίας δοχείων HP. Αυτό το προϊόν HP παρέχει εγγύηση ότι δεν φέρει ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή.

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά
σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.
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