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HP 56 LaserJet Toner Kartuşları
(CF256A, CF256X)

Profesyonel kalitede siyah beyaz belgeleri verimli bir şekilde ve harika bir avantajla basmak
isteyen işletme müşterileri için idealdir.
Orijinal HP LaserJet tonerlerle baskı alarak profesyonel görünüme sahip iş belgeleri sunun. Zaman ve
sarf malzemeleri israfından kurtularak üretken kalın. Bu güvenilir kartuşlar, HP LaserJet MFP'niz için
özel olarak tasarlanmıştır.

Kaliteye güvenin

Orijinal HP tonerlerle her seferinde beklediğiniz kaliteyi elde edin. Yeniden üretilmiş kartuşların neden olabileceği baskı tekrarlarından, sarf malzemeleri
israfından ve masraflı gecikmelerden kurtulun.
Net metinler ve keskin, siyah grafikler oluşturan toneri kullanarak profesyonel kalitede belgeler yazdırın.

Hazır olduğunuzda hazır

İşiniz kesintiye uğramasın. İşlerinizi zamanında ve bütçenizi aşmadan yapmak için Orijinal HP tonerlerin tutarlı ve kesintisiz baskı yeteneğine
güvenebilirsiniz.
Zorlu çevre koşullarında güvenilir yazdırma ve profesyonel kalitede sonuçlara güvenin.

İşinize hemen geri dönün.

Zaman kaybetmeyin. Orijinal HP tonerleri saniyeler içinde değiştirin ve baskıya devam edin. HP LaserJet MFP'niz için özel olarak tasarlandılar.
Tonerleri, basit kurulum için tasarlanmış kartuşlarla hızlı ve kolay bir şekilde değiştirin.
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Uyumluluk bildirimi
HP LaserJet MFP M436 serisi

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

CF256A

HP 56A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

7.400 sayfa

507 x 222 x 160 mm

1,09 kg

889894325457

CF256X

HP 56X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet
Toner

12.300 sayfa

507 x 222 x 160 mm

1,1 kg

889894325464

Garanti
HP'nin Premium Koruma Garantisi. Bu HP ürününde hiçbir malzeme ve işçilik hatası olmadığı garanti edilir.
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