Datasheet

HP 56 originele LaserJet tonercartridges
(CF256A, CF256X)

Ideaal voor zakelijke gebruikers die efficiënt en voordelig zwart-wit documenten van
professionele kwaliteit willen printen.
Met originele HP LaserJet tonercartridges print u zakelijke documenten die er professioneel uitzien.
Werk productief, zonder verspilling van tijd en supplies. Deze betrouwbare cartridges zijn speciaal
voor uw HP LaserJet MFP ontworpen.

Kies voor kwaliteit

Originele HP tonercartridges leveren telkens opnieuw de kwaliteit die u verwacht. Vermijd opnieuw printen, suppliesverspilling of vertragingen zoals die
kunnen optreden met remanufactured cartridges.
Print professionele documenten met toner die scherpe zwarte tekst en afbeeldingen produceert.

Altijd klaar voor gebruik

Maak uw printomgeving efficiënter. Gebruik originele HP tonercartridges om consistent, zonder onderbrekingen en budgetbewust te printen.
Betrouwbare afdrukprestaties en professionele resultaten, ook bij lastige omgevingscondities.

Direct weer aan het werk

Verspil geen tijd. U vervangt originele HP tonercartridges in enkele seconden en kunt direct doorgaan met printen. Ze zijn speciaal ontworpen voor uw HP
LaserJet MFP.
Vervang tonercartridges snel en gemakkelijk met eenvoudig te installeren cartridges.
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Verklaring over compatibiliteit
HP LaserJet MFP M436 serie

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

CF256A

HP 56A originele zwarte LaserJet tonercartridge

7400 pagina's

507 x 222 x 160 mm

1,09 kg

889894325457

CF256X

HP 56X originele high-capacity zwarte LaserJet
tonercartridge

13.700 pagina's

507 x 222 x 160 mm

1,1 kg

889894325464

Garantie
HP's Premium Protection garantie. Dit HP product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten.

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een
aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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