Dane techniczne

Wkłady z tonerem HP 56 LaserJet
(CF256A, CF256X)

Doskonały wybór dla użytkowników biznesowych, którym zależy na profesjonalnej jakości
dokumentach w czerni, w wyjątkowo niskiej cenie.
Zapewnij sobie profesjonalny wygląd dokumentów drukowanych przy użyciu oryginalnych wkładów
z tonerem HP LaserJet. Utrzymaj wysoką wydajność, unikając straty czasu i materiałów. Te
niezawodne wkłady zostały zaprojektowane specjalnie do urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet.

Jakość, na którą możesz liczyć

Oryginalne wkłady z tonerem HP zapewniają wysoką jakość druku za każdym razem. Unikniesz ponownego drukowania, marnowania materiałów i
kosztownych opóźnień, które mogą wystąpić w przypadku używania wkładów regenerowanych.
Profesjonalne dokumenty z wyraźnym tekstem i ostrymi, czarnymi grafikami.

Gotowość w każdym czasie

Utrzymaj dobre wyniki swojej firmy. Oryginalne wkłady z tonerem HP zapewniają spójne, bezproblemowe drukowanie, zgodnie z planem i z budżetem.
Użytkownicy mogą być pewni niezawodności i profesjonalnej jakości wydruków niezależnie od warunków otoczenia.

Możesz natychmiast wrócić do pracy

Nie trać czasu. Wymień oryginalne wkłady z tonerami HP w ciągu kilku sekund i wracaj do drukowania. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla Twojego
urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet.
W szybki i prosty sposób wymieniaj wkłady z tonerem zaprojektowane z myślą o prostej instalacji.
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Informacje o zgodności
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet seria M436

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CF256A

Oryginalny wkład HP 56A z czarnym tonerem
LaserJet

7400 stron

507 × 222 × 160 mm

1,09 kg

889894325457

CF256X

Oryginalny wkład HP 56X z czarnym tonerem
LaserJet XL

12 300 stron

507 × 222 × 160 mm

1,1 kg

889894325464

Gwarancja
Gwarancja HP Premium Protection. HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do
każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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