Dataark

HP 56 LaserJet-tonerkassetter
(CF256A, CF256X)

Ideell for forretningsbrukere som ønsker å skrive ut profesjonelle svart-hvitt-dokumenter
med god økonomi.
Få forretningsdokumenter med et profesjonelt utseende når du skriver ut med originale HP
LaserJet-tonerkassetter. Oppretthold produktiviteten ved å unngå sløsing med tid og rekvisita. Disse
pålitelige kassettene er spesialutviklet for din HP LaserJet MFP.

Stol på kvalitet

Forvent kvalitet – og få det gang etter gang – med originale HP-tonerkassetter. Unngå prøving og feiling, sløsing med rekvisita og kostbare forsinkelser
som kan oppstå med reproduserte kassetter.
Skriv ut dokumenter i profesjonell kvalitet med toner som gir skarp tekst og skarp, svart grafikk.

Klar når du er det

Hold bedriften i gang. Originale HP-tonerkassetter gir konsekvente, uavbrutte utskrifter, slik at du kan konsentrere deg om oppgaven og holde budsjettet.
Du kan regne med pålitelig utskrift og resultater av profesjonell kvalitet i krevende miljøer.

Gå rett tilbake til arbeidet

Ikke sløs med tiden. Bytt ut originale HP-tonerkassetter på sekunder og gjenoppta utskriften. De er spesifikt utformet for HP LaserJet MFP.
Bytt tonerkassetter raskt og enkelt med kassetter som er designet for enkel installasjon.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet M436 MFP-serie

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse

Vekt

UPC-kode

CF256A

HP 56A svart original LaserJet-tonerkassett

7400 sider

Mål (l x b x d)
507 x 222 x 160 mm

1,09 kg

889894325457

CF256X

HP 56X høykapasitet svart original
LaserJet-tonerkassett

12 300 sider

507 x 222 x 160 mm

1,1 kg

889894325464

Garanti
HPs Premium-beskyttelsesgaranti. Dette HP-produktet garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse.

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De
eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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