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HP 35A svart original LaserJet tonerkassett
(CB435A)

Idealiskt för allmänna kontors- och företagsutskrifter med HP LaserJet P1005- och P1006-skrivare.
HP LaserJet CB435A svart tonerkassett ger framträdande, tydlig text och skarpare bilder tack vare monokrom HP-toner med
sfäriska partiklar. Tonerkassettens inbyggda intelligens ökar tillförlitligheten och möjliggör tidssparande funktioner för ännu större
värde.

När tid är pengar ger HP:s originaltonerkassetter ett verkligt värde. Kommunikation mellan
tonerkassetten och skrivaren möjliggör justeringar som optimerar utskriftskvaliteten och
tillförlitligheten för bekymmersfria, professionella utskrifter varje gång.

Tack vare inbyggd intelligens slipper du utskriftsproblem och kan enkelt och bekvämt beställa
förbrukningsartiklar via HP SureSupply . Kommunikation med skrivaren gör att du får varningar när
förbrukningsmaterialet håller på att ta slut, vilket gör att du slipper avbrott i arbetet.

De sfäriska partiklarna i HP:s monokroma originaltoner, som utvecklats och optimerats speciellt för
monokroma skrivare, ger framträdande, tydlig text och skarpare bilder. Uppnå konsekventa,
professionella resultat varje gång med HP:s nyskapande toner.
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Kompatibilitetsförklaring
HP LaserJet P1005 och HP LaserJet P1006 skrivare

 
Produktspecikationer

P/N Beskrivning Antal sidor, medeltal * Yttermått (l x b x d) Vikt UPC-kod

CB435A HP 35A svart original LaserJet tonerkassett ~1 500 sidor 375 x 113 x 125 mm Ca 0,6 kg 882780905207
 
*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information nns på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
Garanti

Denna HP-produkt garanteras vara fri från material- eller tillverkningsfel.

 Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder. Mer information nns på http://www.hp.com/learn/suresupply

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster
från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information i detta dokument.
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