Údajový list

Tonerové kazety HP 56 LaserJet
(CF256A, CF256X)

Ideálne pre podniky a firmy, ktoré požadujú tlač čiernobielych dokumentov profesionálnej
kvality, efektívne a za skvelú cenu.
Originálne tonerové kazety HP LaserJet vám umožňujú tlačiť obchodné dokumenty s profesionálnym
vzhľadom. Buďte produktívni a vyhnite sa plytvaniu časom a spotrebným materiálom. Tieto
spoľahlivé kazety sú navrhnuté špeciálne pre multifunkčné tlačiarne HP LaserJet.

Spoľahnite sa na kvalitu

Od originálnych tonerových kaziet HP zakaždým očakávajte kvalitu. Vyhnite sa opakovanej tlači, plytvaniu spotrebným materiálom a nákladným prestojom,
ktoré sa môžu stať pri repasovaných kazetách.
Tlačte dokumenty v profesionálnej kvalite pomocou tonera, ktorý vytvára výrazný text a ostrú čiernu grafiku.

Okamžitá pripravenosť

Posúvajte podnikanie neustále dopredu. Dôverujte originálnym tonerovým kazetám HP pre stálu, neprerušovanú tlač, vďaka ktorej môžete nepretržite
pracovať v rámci svojho rozpočtu.
Spoľahnite sa na spoľahlivú tlač a výsledky profesionálnej kvality aj pri náročných okolitých podmienkach.

Vrhnite sa späť k podnikaniu

Nestrácajte čas. Vymieňajte originálne tonerové kazety HP za pár sekúnd a pokračujte v tlači. Sú navrhnuté špeciálne pre multifunkčné tlačiarne HP
LaserJet.
Vymieňajte tonerové kazety rýchlo a jednoducho s kazetami navrhnutými na jednoduchú inštaláciu.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Rad multifunkčných tlačiarní HP LaserJet M436

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

CF256A

Originálna čierna tonerová kazeta HP 56A LaserJet

7 400 strán

507 x 222 x 160 mm

1,09 kg

889894325457

CF256X

Originálna čierna tonerová kazeta HP 56X LaserJet s 12 300 strán
vysokou výťažnosťou

507 x 222 x 160 mm

1,1 kg

889894325464

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento výrobok HP sa poskytuje záruka, že neobsahuje chyby materiálu a spracovania.

Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami.
Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či
vynechaný text v tomto dokumente.
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