Datasheet

HP 130 LaserJet printing supplies

(CF350A, CF350AB, CF351A, CF351AB, CF352A, CF352AB, CF353A, CF353AB)

Ideaal voor kleine bedrijven. Print efficiënt en voordelig professionele bedrijfsdocumenten in zwart-wit of
kleur.
Met originele HP LaserJet tonercartridges print u professioneel ogende documenten en marketingmateriaal. Zorg dat u
thuis of op kantoor geen tijd verliest en verspil geen toner of papier. Deze cartridges zijn speciaal voor uw printer
ontworpen.
Kies voor kwaliteit
Originele HP tonercartridges leveren telkens opnieuw de kwaliteit die u verwacht. Vermijd de
frustratie van iets opnieuw te moeten printen, verspilde supplies en kostbare vertragingen door
afdrukken van slechte kwaliteit.
Maak indruk met opvallende kleurendocumenten met levendige afbeeldingen en scherpe details.

Indrukwekkende resultaten, zonder onderbrekingen
Help uw bedrijf vooruit. Gebruik originele HP tonercartridges om consistent, zonder onderbreking en
budgetbewust af te drukken.
Maak een betrouwbare keus en vermijd ergernis over opnieuw printen, verspilling van supplies en
vertragingen.

Direct weer aan het werk
Verspil geen tijd. U vervangt originele HP tonercartridges binnen enkele seconden en kunt direct
doorgaan met printen. Ze zijn speciaal ontworpen voor een snelle, gemakkelijke installatie in uw HP
LaserJet printer of MFP.
Vervangen was nog nooit zo eenvoudig; koop uw vervangende cartridges met HP SureSupply.1

Weinig moeite, groots resultaat
Ga zuinig om met onze hulpbronnen. Recycle uw lege originele HP tonercartridges; met het HP
Planet Partners-programma gaat dat gratis en gemakkelijk.2
HP helpt u uw lege originele HP cartridges te recyclen; met het HP Planet Partners-programma gaat
dat gratis en gemakkelijk.2
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Verklaring over compatibiliteit
HP LaserJet Pro Color MFP M176 serie, HP LaserJet Pro Color MFP M177 serie

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

CF350A

HP 130A originele zwarte LaserJet tonercartridge

1300 pagina's

363 x 83 x 86 mm

ca. 0,5 kg

886112939281

CF350AB

HP 130A originele zwarte LaserJet tonercartridge

ca 1300 pagina's

363 x 83 x 86 mm

ca. 0,5 kg

889899571200

CF351A

HP 130A originele cyaan LaserJet tonercartridge

1000 pagina's

363 x 83 x 86 mm

ca. 0,5 kg

886112939298

CF351AB

HP 130A originele cyaan LaserJet tonercartridge

ca 1000 pagina's

363 x 83 x 86 mm

ca. 0,5 kg

889899571217

CF352A

HP 130A originele gele LaserJet tonercartridge

1000 pagina's

363 x 83 x 86 mm

ca. 0,5 kg

886112939304

CF352AB

HP 130A originele gele LaserJet tonercartridge

ca 1000 pagina's

363 x 83 x 86 mm

ca. 0,5 kg

889899571224

CF353A

HP 130A originele magenta LaserJet tonercartridge

1000 pagina's

363 x 83 x 86 mm

ca. 0,5 kg

886112939311

CF353AB

HP 130A originele magenta LaserJet tonercartridge

ca 1000 pagina's

363 x 83 x 86 mm

ca. 0,5 kg

889899571231

*De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte foto's en andere factoren. Meer informatie is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
*Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 19798. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
*Geschatte gemiddelde gezamenlijke opbrengst in cyaan, magenta en geel gebaseerd op ISO/IEC 19798. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren.
Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
HP's Premium Protection garantie. Dit HP product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten.

2 Het HP Planet Partners programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.

3 Gemiddelde gezamenlijke opbrengst van kleuren (C/M/Y) en zwart volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Kijk voor

meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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