Fişa de date

Cartuşe de toner LaserJet HP 56
(CF256A, CF256X)

Produs ideal pentru utilizatorii din firme care doresc să imprime eficient documente alb-negru
de calitate profesională şi valoare deosebită.
Furnizezi documente de afaceri cu aspect profesional, atunci când le imprimi cu cartuşe de toner HP
LaserJet originale. Rămâi productiv prin evitarea irosirii timpului şi a consumabilelor. Aceste cartuşe
fiabile sunt proiectate special pentru echipamentul dvs. MFP HP LaserJet.

Contaţi pe calitate

Aşteptă-te la calitate şi obţine-o de fiecare dată de la cartuşele de toner HP originale. Evită reimprimările, irosirea consumabilelor şi întârzierile costisitoare
care pot apărea în cazul cartuşelor recondiţionate.
Imprimaţi documente de calitate profesională utilizând toner care produce text citeţ şi bine conturat şi grafică alb-negru clară.

Gata o dată cu dvs.

Menţii cursul activităţii. Ai încredere în cartuşele de toner HP originale, care asigură imprimări consecvente, neîntrerupte, continuitatea activităţii şi
stabilitatea bugetului.
Contaţi pe imprimări fiabile şi rezultate profesionale în condiţii de mediu competiţional.

Reîncepeţi imediat lucrul

Nu pierde timpul. Înlocuiești cartuşele de toner HP originale în câteva secunde şi revii la imprimare. Acestea sunt concepute special pentru echipamentul
dvs. MFP HP LaserJet.
Înlocuiești cartuşele de toner rapid şi uşor, cu cartuşe proiectate pentru o instalare simplă.
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Declaraţie de compatibilitate
Seria HP LaserJet MFP M436

Specificaţii produs
Număr produs Descriere
CF256A

Cartuş de toner LaserJet original HP 56A Negru

CF256X

Cartuş de toner LaserJet original de capacitate
extinsă HP 56X Negru

Capacitatea medie a cartuşului Dimensiuni (Î x L x A)
7.400 de pagini
507 x 222 x 160 mm

Greutate

Cod UPC

1,09 kg

889894325457

12.300 de pagini

1,1 kg

889894325464

507 x 222 x 160 mm

Garanţie
Garanţie HP Premium Protection. Se garantează că acest produs HP nu prezintă defecte de material şi de manoperă.

Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau
editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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