Tiskový spotřební materiál HP 131 LaserJet
(CF210A, CF211A, CF213A, CF212A, CF210X)

S tiskovými spotřebními materiály HP 131 LaserJet můžete tisknout dokumenty
a marketingové materiály v profesionální kvalitě doma i v kanceláři.
Neplýtvejte časem ani spotřebním materiálem a udržte si vysokou produktivitu.
Tyto kazety byly speciálně navrženy pro vaši tiskárnu.

Tiskněte úžasné barevné a černobílé dokumenty
Udělejte profesionální dojem tiskem ohromujících barevných a černobílých textových dokumentů a marketingových a
obchodních materiálů za použití originálních tonerových kazet HP s technologií toneru ColorSphere. Lesk tohoto toneru
zaručuje fotografickou kvalitu obrazu. Tiskněte grafy s jemnými detaily a stínováním. Dejte vyniknout výrazné a bohaté
grafice. Získejte profesionální výsledky na široké škále papírů pro laserové tiskárny.
Zůstaňte produktivní díky konzistentnímu a spolehlivému tisku
Udržujte nízké náklady na tisk a současně zůstaňte produktivní. Originální tonerové kazety HP LaserJet zajišťují tisk s trvalými
výsledky. Tyto kazety byly navrženy tak, aby byly výjimečně spolehlivé. Díky tomu nebudete plýtvat spotřebním materiálem a
vyhnete se drahým prostojům. Tisknete-li často, volitelné vysokokapacitní černé kazety vám přinesou vyšší užitnou hodnotu.
Snadná výměna, doobjednávka a recyklace spotřebního materiálu
Můžete přijímat upozornění na docházející inkoust, což vám zjednoduší objednávání a správu spotřebního materiálu. Program
HP SureSupply nabízí snadný nákup spotřebního materiálu. Poskytuje informace o tom, jaké kazety fungují s vaší tiskárnou, a
umožňuje objednávat z různých zdrojů online1. Pokud je načase vložit novou kazetu, díky konstrukci kazet HP bude výměna
rychlá a snadná. Recyklujte staré tonerové kazety prostřednictvím programu HP Planet Partners2.
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Vlastnosti programu a jeho dostupnost se mohou v různých zemích lišit. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/learn/suresupply. Dostupnost programu se
může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to
prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/recycle.

Tiskový spotřební materiál HP 131 LaserJet
Prohlášení o kompatibilitě
Barevné tiskárny HP LaserJet Pro 200 M251, multifunkční barevné tiskárny HP LaserJet Pro 200 M276

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Kód UPC

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Průměrná výtěžnost kazety

CF210A

Černá tonerová kazeta HP 131A LaserJet

886111334957

365 × 100 × 110 mm

0,8 kg

Průměrná výtěžnost černé
tiskové kazety při nepřetržitém
tisku je 1 600 standardních
stran. Uváděná hodnota
výtěžnosti odpovídá normě
ISO/IEC 19798.

CF211A

Azurová tonerová kazeta HP 131A LaserJet

886111334971

365 × 100 × 110 mm

0,8 kg

Průměrná výtěžnost
neseparované azurové / žluté /
purpurové tiskové kazety při
nepřetržitém tisku je 1 800
standardních stran. Uváděná
hodnota výtěžnosti odpovídá
normě ISO/IEC 19798.

CF213A

Purpurová tonerová kazeta HP 131A LaserJet

886111334995

365 × 100 × 110 mm

0,8 kg

Průměrná výtěžnost
neseparované azurové / žluté /
purpurové tiskové kazety při
nepřetržitém tisku je 1 800
standardních stran. Uváděná
hodnota výtěžnosti odpovídá
normě ISO/IEC 19798.

CF212A

Žlutá tonerová kazeta HP 131A LaserJet

886111334988

365 × 100 × 110 mm

0,8 kg

Průměrná výtěžnost
neseparované azurové / žluté /
purpurové tiskové kazety při
nepřetržitém tisku je 1 800
standardních stran. Uváděná
hodnota výtěžnosti odpovídá
normě ISO/IEC 19798.

CF210X

Černá tonerová kazeta HP 131X LaserJet

886111334964

365 × 100 × 110 mm

0,8 kg

Průměrná výtěžnost černé
tiskové kazety při nepřetržitém
tisku je 2 400 standardních
stran. Uváděná hodnota
výtěžnosti odpovídá normě
ISO/IEC 19798.

Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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