Datasheet

HP 201 LaserJet printersupplies
(CF253XM
CF253XM,, CF400A, CF400X, CF400XD, CF401A, CF401X, CF402A, CF402X, CF403A, CF403X
CF403X))

Ideaal om meer professionele afdrukken in kleur en zwart-wit te maken met de hoogst mogelijke
printersnelheid.
Reken op originele HP tonercartridges met JetIntelligence voor professionele kwaliteit, meer pagina's met betaalbare
high-capacity opties, uitstekende prestaties bij hoge snelheden en innovatieve antifraudetechnologie die uniek is voor
HP.1

Produceer voordeliger meer pagina's dan ooit.1
Haal meer uit uw cartridge.1 Originele HP tonercartridges met JetIntelligence bieden kosteneffectieve
high-capacity cartridges en leveren een verbeterde efficiëntie met intelligente tracking van het
tonerniveau.2,3
Haal meer uit uw investering met paginamaximalisatietechnologie voor meer pagina's per cartridge
dan eerdere versies van HP tonercartridges.1

Print met hoge snelheden zonder concessies te doen aan de kwaliteit.
Produceer hoogwaardige kleurendocumenten op de hoogst mogelijke snelheid van uw printer.
Originele HP tonercartridges met JetIntelligence zijn afgestemd op de hoge snelheid van uw printer
of MFP en produceren afdrukken van professionele kwaliteit.
Produceer altijd een consistente professionele kwaliteit bij hoge snelheden met HP ColorSphere 3
toner.

Help fraude te bestrijden
Bescherm uw bedrijf tegen vervalste cartridges met de exclusieve antifraudetechnologie van HP.
Deze innovatieve technologie helpt u de bedrijfskosten te beheren en de kwaliteitsstandaard in uw
printerpark te handhaven.
Kies voor de authentieke HP kwaliteit waarvoor u betaald heeft met innovatieve
antifraudetechnologie.

Bescherm uw investering
Maak meer prints van hoge kwaliteit met uw printer of MFP.1 Originele HP tonercartridges met
JetIntelligence werken net zo snel als uw printer en maken deze nog efficiënter. Gebruik de toner die
het beste werkt met uw printer: originele HP toner.
Print elke pagina opnieuw een professionele kwaliteit bij hoge snelheden met HP ColorSphere 3
toner.
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Verklaring over compatibiliteit
HP Color LaserJet Pro M252 printerserie; HP Color LaserJet Pro MFP M277 serie

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht UPC code

CF253XM

HP 201X originele high-capacity cyaan/magenta/gele LaserJet tonercartridges, 3-pack

Per cartridge: 2300 pagina's

363 x 288 x 111 mm

2,25 kg

190780321362

CF400A

HP 201A originele zwarte LaserJet tonercartridge

1.420 pagina's

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793237946

CF400X

HP 201X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge

2800 pagina's

363 x 102 x 111 mm

770 gr

888793237984

CF400XD

HP 201X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridges, 2-pack

Per cartridge: 2800 pagina's

363 x 204 x 111 mm

1,54 kg

190780321355

CF401A

HP 201A originele cyaan LaserJet tonercartridge

1.330 pagina's

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793237953

CF401X

HP 201X originele high-capacity cyaan LaserJet tonercartridge

2300 pagina's

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793237991

CF402A

HP 201A originele gele LaserJet tonercartridge

1.330 pagina's

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793237960

CF402X

HP 201X originele high-capacity gele LaserJet tonercartridge

2300 pagina's

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793238004

CF403A

HP 201A originele magenta LaserJet tonercartridge

1.330 pagina's

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793237977

CF403X

HP 201X originele high-capacity magenta LaserJet tonercartridge

2300 pagina's

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793238011

*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.
*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.

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

1 Gebaseerd op een vergelijking van de cartridgeopbrengst van originele HP 131A en originele HP 201X tonercartridges. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 HP 201X high-capacity cartridges zijn niet inbegrepen bij de printeraankoop; ze moeten apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 In vergelijking met cartridgeniveau-indicatoren van eerdere producten.
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