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

HP 131 LaserJet-utskriftsrekvisita skriver ut dokumenter og
markedsføringsmateriell av profesjonell kvalitet hjemme eller på kontoret.
Oppretthold produktiviteten ved å unngå bortkastet tid og rekvisita. Disse
kassettene er spesielutviklet for din skriver.

Skriv ut flotte farger og svarte tekstdokumenter
Gi et profesjonelt inntrykk ved å skrive ut imponerende farger og svart tekst på markedsførings- og forretningsdokumenter når
du bruker originale HP-tonerkassetter med ColorSphere-tonerteknologi. Glansen i denne toneren gir grafikk og bilder i
fotokvalitet. Se fine detaljer i diagrammer, og fine skygger i bilder. Få kraftig og klar grafikk. Få resultater i forretningskvalitet
på et bredt utvalg av laserpapir.
Vær produktiv - få konsistente, pålitelige utskrifter
Hold utskriftskostnadene nede og oppretthold produktiviteten. Originale HP LaserJet-tonerkassetter gir konsistent utskrift.
Kassettene er konstruert for eksepsjonell pålitelighet, så du kan unngå sløsing med rekvisita og kostbare forsinkelser. Spar
penger ved hyppig utskrift når du velger tonerkassetter med høy kapasitet.
Bytt ut, etterbestill og resirkuler rekvisita enkelt
Forenkle rekvisitabestilling og -administrasjon ved å motta varsel når det er lite toner igjen. Kjøp rekvisita enkelt med HP
SureSupply, der du kan vise en liste over kassetter som kan brukes med skriveren, og kjøpe fra en rekke kilder på Internett1.
Når det er tid for å installere en ny kassett, kan du stole på at HPs kassettdesign gjør utskiftingen rask og enkel. Resirkuler dine
gamle tonerkassetter gjennom HP Planet Partners2.
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2
Programfunksjoner og tilgjengelighet kan variere fra land til land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke http://www.hp.com/learn/suresupply. Programtilgjengelighet
varierer. Retur og resirkulering av originale kassetter/patroner fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom
HPs Planet Partners-program. Se http://www.hp.com/recycle for mer informasjon.

HP 131 LaserJet-utskriftsrekvisita
Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Pro 200 color M251-skriverserien, HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vekt

Gjennomsnittlig kassettytelse

CF210A

HP 131A svart LaserJet-tonerkassett

886111334957

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Gjennomsnittlig kontinuerlig
svart kapasitet er 1 600
standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19798.

CF211A

HP 131A cyan LaserJet-tonerkassett

886111334971

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Gjennomsnittlig kontinuerlig
cyan/gul/magenta kapasitet er
1 800 standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19798.

CF213A

HP 131A magenta LaserJet-tonerkassett

886111334995

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Gjennomsnittlig kontinuerlig
cyan/gul/magenta kapasitet er
1 800 standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19798.

CF212A

HP 131A gul LaserJet-tonerkassett

886111334988

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Gjennomsnittlig kontinuerlig
cyan/gul/magenta kapasitet er
1 800 standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19798.

CF210X

HP 131X svart LaserJet-tonerkassett

886111334964

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Gjennomsnittlig kontinuerlig
svart kapasitet er 2 400
standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19798.

Faktisk kapasitet varierer betydelig, basert på bildene som skrives ut og andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er
de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke
oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Publisert i EMEA 08/12 4AA4-2703 NOE

