Materiały eksploatacyjne do drukarek HP 131 LaserJet
(CF210A, CF211A, CF213A, CF212A, CF210X)

Materiały eksploatacyjne do drukarek HP 131 LaserJet zapewniają
profesjonalny wygląd dokumentów i materiałów marketingowych drukowanych
w domu i w biurze. Zawsze wysoka wydajność bez marnowania czasu ani
materiałów. Te kasety są specjalnie projektowane z myślą o konkretnych
drukarkach.
Drukowanie znakomitej jakości dokumentów w czerni i w kolorze
Korzystając z oryginalnych wkładów z tonerem HP z technologią ColorSphere zyskasz dokumenty biznesowe i materiały
marketingowe z bogatymi kolorami i w doskonałej czerni, dzięki którym przekonasz klientów do swojej oferty. Błyszczący
toner, który pozwala na wydruk zdjęć i obrazów z profesjonalną jakością. Drobne szczegóły wykresów i cieniowanie obrazów.
Twórz wyraźne i jasne grafiki. Gwarancja uzyskania rezultatów o najwyższej jakości na różnych papierach do drukarek
laserowych.
Wysoka produktywność, niezawodność i zawsze wysoka jakość
Utrzymanie wydajności przy niskich kosztach druku. Oryginalne wkłady drukujące HP LaserJet zapewniają konsekwentnie
doskonałą jakość drukowania. Wkłady z tonerem zaprojektowano z myślą o wyjątkowej niezawodności, aby uniknąć strat i
kosztownych opóźnień. Opcjonalne czarne wkłady o dużej pojemności zapewniają oszczędność przy częstym drukowaniu.
Łatwa wymiana, zamawianie i recykling materiałów eksploatacyjnych
Dzięki ostrzeżeniom w przypadku niskiego poziomu tonera możesz uprościć procedurę zamawiania materiałów
eksploatacyjnych oraz zarządzanie.. Łatwo kupisz materiały eksploatacyjne w serwisie HP SureSupply, w którym możesz
przeglądać wkłady przeznaczone do Twoich drukarek i zakupić je w różnych źródłach dostępnych online1. Stosowanie wkładów
HP zapewnia szybką i bezproblemową wymianę. Program HP Planet Partners zapewnia możliwość recyklingu starych wkładów
z tonerem2.
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Zasady programu i jego dostępność mogą się różnić w poszczególnych krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/learn/suresupply. Dostępność
programu może się różnić w poszczególnych krajach. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling wkładów atramentowych HP w ponad 50 krajach, terytoriach i
regionach w Azji, Europie i obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/recycle.

Materiały eksploatacyjne do drukarek HP 131 LaserJet
Informacje o zgodności
Drukarka HP LaserJet Pro Color seria 200 M251, urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro Color seria 200 M276

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

Wymiary (dł x szer x gł) Waga

Średnia wydajność kasety z
tonerem

CF210A

Kaseta z czarnym tonerem HP 131A Black LaserJet

886111334957

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Średnia wydajność wkładu
drukującego z czarnym
tonerem: 1600 standardowych
stron przy druku ciągłym.
Deklarowana wydajność
zgodna z normą ISO/IEC 19798.

CF211A

Kaseta z błękitnym tonerem HP 131A Cyan LaserJet

886111334971

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Średnia wydajność wkładu
drukującego z
błękitnym/żółtym/purpurowy
m tonerem: 1800
standardowych stron przy
druku ciągłym. Deklarowana
wydajność zgodna z normą
ISO/IEC 19798.

CF213A

HP 131A wkład z purpurowym tonerem

886111334995

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Średnia wydajność wkładu
drukującego z
błękitnym/żółtym/purpurowy
m tonerem: 1800
standardowych stron przy
druku ciągłym. Deklarowana
wydajność zgodna z normą
ISO/IEC 19798.

CF212A

HP 131A wkład z żółtym tonerem

886111334988

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Średnia wydajność wkładu
drukującego z
błękitnym/żółtym/purpurowy
m tonerem: 1800
standardowych stron przy
druku ciągłym. Deklarowana
wydajność zgodna z normą
ISO/IEC 19798.

CF210X

Kaseta z czarnym tonerem HP 131X Black LaserJet

886111334964

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

Średnia wydajność wkładu
drukującego z czarnym
tonerem: 2400 standardowych
stron przy druku ciągłym.
Deklarowana wydajność
zgodna z normą ISO/IEC 19798.

Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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