HP 131 LaserJet -tulostustarvikkeet
(CF210A, CF211A, CF213A, CF212A, CF210X)

HP 131 LaserJet -tulostustarvikkeilla tulostat ammattilaatuiset asiakirjat ja
markkinointimateriaalit kotona tai toimistossa. Säilytä tuottavuus säästämällä
aikaa ja tarvikkeita. Nämä kasetit on suunniteltu tulostintasi varten.

Tulosta upeita väri- ja mustavalkoasiakirjoja
Tee ammattimainen vaikutus tulostamalla markkinointi- ja yritysasiakirjoja upeilla väreillä ja mustalla tekstillä. Käytä
alkuperäisiä HP-värikasetteja, joissa käytetään ColorSphere-väriainetekniikkaa. Tämä kiiltävä väriaine tuottaa
valokuvalaatuista grafiikkaa ja kuvia. Näet pienet yksityiskohdat kaavioissa ja hienovaraiset varjostukset kuvissa. T uota
vaikuttavaa ja kirkasta grafiikkaa. Saat yritystason tuloksia laajalla laserpaperivalikoimalla.
Pysy tuottavana – tulosta tasaisesti ja luotettavasti
Matalat tulostuskustannukset tuottavuudesta tinkimättä. Alkuperäiset HP LaserJet -värikasetit takaavat tasaisen
tulostuslaadun. Kasetit ovat erittäin luotettavia, joten tarvikehävikki ja kalliit viiveet pysyvät minimissä. Säästä suurilla
tulostusmäärillä käyttämällä suurikokoisia mustekasetteja.
Vaihda, tilaa ja kierrätä tarvikkeet helposti
Yksinkertaista tarviketilauksia ja -hallintaa – saat ilmoituksen, kun väriaine on vähissä. Tarvikehankintaa helpottaa HP
SureSupply, jossa näet tulostimiisi sopivat värikasetit ja jonka kautta voit tehdä ostoksia useista verkkolähteistä1. Kun on aika
asentaa uusi kasetti, voit luottaa siihen, että HP-kasetti on helppo ja nopea vaihtaa. Kierrätä vanhat kasetit HP Planet Partners
-ohjelman kautta2.
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Ohjelman sisältö ja saatavuus saattavat vaihdella maittain. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/learn/suresupply. Ohjelman saatavuus vaihtelee alueittain. HP
Planet Partners -ohjelman ansiosta alkuperäisiä HP-mustekasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 50 maassa tai alueella Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.

HP 131 LaserJet -tulostustarvikkeet
Yhteensopivuuslausunto
HP LaserJet Pro 200 M251 -väritulostinsarja, HP LaserJet Pro 200 M276 -värimonitoimilaitesarja

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

UPC-tunnus

Mitat (korkeus x leveys xPaino
syvyys)

Riittoisuus keskimäärin

CF210A

Musta HP 131A LaserJet -värikasetti

886111334957

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Mustan kasetin
keskimääräinen jatkuva
riittoisuus on 1600 vakiosivua.
Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC
19798:n mukainen.

CF211A

Syaani HP 131A LaserJet -värikasetti

886111334971

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Syaani/keltainen/magentayhdistelmäkasetin
keskimääräinen jatkuva
riittoisuus on 1800 vakiosivua.
Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC
19798:n mukainen.

CF213A

Magenta HP 131A LaserJet -värikasetti

886111334995

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Syaani/keltainen/magentayhdistelmäkasetin
keskimääräinen jatkuva
riittoisuus on 1800 vakiosivua.
Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC
19798:n mukainen.

CF212A

Keltainen HP 131A LaserJet -värikasetti

886111334988

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Syaani/keltainen/magentayhdistelmäkasetin
keskimääräinen jatkuva
riittoisuus on 1800 vakiosivua.
Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC
19798:n mukainen.

CF210X

Musta HP 131X LaserJet -värikasetti

886111334964

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Mustan kasetin
keskimääräinen jatkuva
riittoisuus on 2400 vakiosivua.
Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC
19798:n mukainen.

Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan. Saat lisätietoja osoitteesta
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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