HP 83 LaserJet Toner Kartuşları
(CF283A)

HP 83 LaserJet Toner Kartuşları, işlerinizle ilgili belgelerin profesyonel
görünmesini sağlar. Zaman ve sarf malzemeleri israfından kurtularak
verimliliğinizi artırın. Bu güvenilir Orijinal HP LaserJet toner kartuşları, HP
LaserJet Pro MFP'niz için özel olarak tasarlanmıştır.
Yüksek verimle profesyonel kalitede belge yazdırmak isteyen ticari müşteriler için ideal.

Baskı kalitesine güvenin

Orijinal HP toner kartuşları ile beklediğiniz kaliteyi her zaman elde edin. Orijinal olmayan kartuşlar yüzünden tekrar baskı alma
gerekmesinden, sarf malzemesi israfından ve pahalıya mal olan gecikmelerden kurtulun.

Tutarlı ve etkileyici sonuçlar elde edin

İşinizi geliştirmeye devam edin. İşlerinizi zamanında ve bütçenizi aşmadan yapmak için Orijinal HP toner kartuşlarının tutarlı ve
kesintisiz baskı yeteneğine güvenebilirsiniz.

Çalışmaya ara vermeden devam edin

Zaman kaybetmeyin. Orijinal HP toner kartuşlarını saniyeler içinde değiştirin ve baskıya devam edin. Özel tasarımlarıyla, LaserJet
yazıcı veya MFP'de kartuş takma işlemi hızlı ve kolaydır.

HP 83 LaserJet Toner Kartuşları

Uyumluluk bildirimi
HP LaserJet Pro MFP M125 serisi, HP LaserJet Pro MFP M127 serisi

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

CF283A

HP 83A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

UPC Kodu

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

Ortalama kartuş verimi

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

Ortalama bir kartuşun baskı
kapasitesi 1500 standart
sayfadır. Baskı kapasitesi
kesintisiz baskıyla ISO/IEC
19752'ye göre verilmiştir.
Gerçek baskı kapasitesi, basılan
dökümanlara ve diğer etkenlere
bağlı olarak önemli ölçüde
değişebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
http://www.hp.com/go/learnabo
utsupplies.
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