
Samsung TONER CLP-Y300A YELLOW F CLP300

Code:
SULSA1263147

Vendor code:
CLP-Y300A/ELS

EAN code:
8806349389743

1000 pagina's, Yellow, 1 pcs
Dit is een geel toner cartridge voor de Samsung CLP-300 en CLP-300N kleuren laserpinters. Hij heeft een
capaciteit van 1000 vel bij 5% bedrukking op A4 formaat.

uniek tonerontwerp

De serie kleurenprinters van SAMSUNG is het kleinste en lichtste consumptieartikelen in zijn klasse gericht is op
individuele en SOHO-gebruikers. Ze hebben compacte tonercartridges in plaats van lijvige cartridges voor volledige
klantentevredenheid.

NO NOIS™

NO NOIS™-technologie zegt het allemaal: geen ruis. Deze machine produceert slechts 48 decibel tijdens
kleurenafdrukken en is daarmee stiller dan zijn concurrenten. U wordt daarom niet meer afgeleid door een ratelende
printer op de achtergrond. Imagine een huis- of kantooromgeving met een printer die tijdens het afdrukken zacht
zoemt. Dit alles dankzij innovatieve technologie; minimale ruis staat gelijk aan NO NOIS™.

eenvoudige tonervervanging

De printercartridges van SAMSUNG zijn gemakkelijk te veranderen: 1. Open de kast aan de voorkant. 2. Verwissel
de cartridges. 3. Sluit de kast.



automatisch bewakingssysteem voor toners

Hiermee wordt gemeld wanneer de toner bijna of helemaal leeg is, zodat u het afdrukken zorgeloos kunnen
beheren.

echte kwaliteit

Door de originele onderdelen kunt u op een betrouwbare manier consistente afdrukken maken. De originele
onderdelen van SAMSUNG garanderen pagina's van een hoge kwaliteit zonder gebreken.

veiligheidslabel

Alle onderdelen van SAMSUNG hebben een veiligheidslabel dat van kleur verandert als bewijs dat het originele
producten zijn. 1. Wanneer het label wordt gekanteld, verandert de kleur naar cyaan. 2. De lettertekens in reliëf
veranderen van roodgoud naar blauw wanneer ze vanuit verschillende hoeken worden bekeken. 3. U kunt het reliëf
van het letterteken vaststellen door het aan te raken.

Kenmerken

Aantal per verpakking 1 stuk(s)

Compatibele producten CLP-300, CLP-300N, CLX-2160, CLX-2160N,
CLX-3160N, CLX-3160FN

Merkcompatibiliteit Samsung

Paginaopbrengst 1000 pagina's

Printkleuren Geel
Printtechnologie Laser

Soort Lasertoner

Verpakking

Breedte verpakking 99 mm

Diepte verpakking 65 mm

Gewicht verpakking 109 g
Hoogte verpakking 158 mm

Type verpakking Doos


