Datablad

HP 131 LaserJet-printerforbrugsvarer
(U0SL1AM, CF210A, CF211A, CF213A, CF212A, CF210XD, CF210X)

Ideelt til fremstilling af dokumenter og marketingmateriale i professionel kvalitet på
kontoret – med en ensartet høj kvalitet.
HP 131 LaserJet-printerforbrugsvarer giver dokumenter og marketingmaterialer i professionel
kvalitet. Bevar produktiviteten hjemme eller på kontoret ved at undgå spild af tid og forbrugsvarer.
Med patroner i 2-pak og multipakker sparer du penge ved store printbehov.

Print imponerende tekstdokumenter i farver og sort/hvid.

Gør et professionelt indtryk med flotte dokumenter og marketingmateriale. Denne toner giver skarp, sort tekst og farver i fotokvalitet. Opnå professionelle
resultater på en bred vifte af laserpapir.
Få maksimal gennemslagskraft med levende farver.

Bevar produktiviteten - med ensartet og driftssikker udskrivning

Hold printomkostningerne nede, samtidig med at produktiviteten opretholdes. Originale HP LaserJet-tonerpatroner giver ensartet print. Patronerne er
designet til ekstraordinær driftssikkerhed, og du kan derfor undgå spild af forbrugsvarer og dyre forsinkelser.
Du får pålidelig udskrivning og høj kvalitet, også under vanskelige miljømæssige forhold.

Forbrugsvarerne kan nemt udskiftes og genanvendes

Når det er tid til at installere en ny patron, sørger HP's patrondesign for, at det er nemt og hurtigt. Send de gamle tonerpatroner til genbrug via HP Planet
Partners1.
Nem installation – med originale HP-patroner er det nemt og hurtigt at udskifte tonerpatroner.

1

Programmet findes ikke i alle lande. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Pro 200 M251-farveserien, HP LaserJet Pro 200 farve-MFPM276-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet * Mål (l x b x d)

Vægt

UPC-kode

U0SL1AM

Originale HP 131A LaserJet-tonerpatroner,
cyan/magenta/gul, 3-pak

Pr. patron: 1.800 sider cyan, 1.800 365 x 300 x 110 mm
sider magenta, 1.800 sider gul

2,4 kg

888182055885

CF210A

Original HP 131A LaserJet-tonerpatron, sort

1.600 sider

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334957

CF211A

Original HP 131A LaserJet-tonerpatron, cyan

1.800 sider

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334971

CF213A

Original HP 131A LaserJet-tonerpatron, magenta

1.800 sider

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334995

CF212A

Original HP 131A LaserJet-tonerpatron, gul

1.800 sider

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334988

CF210XD

Originale HP 131X LaserJet-tonerpatroner med høj
kapacitet, sort, 2-pak

Pr. patron: 2.400 sider

365 x 200 x 110 mm

1,6 kg

888182055878

CF210X

Original HP 131X LaserJet-tonerpatron med høj
kapacitet, sort

2.400 sider

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334964

*Det anslåede antal sider i gennemsnit af en farvesammensætning af cyan, gul, magenta er baseret på ISO/IEC 19798. Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de
udskrevne siders indhold og andre faktorer. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP's Premium Protection-garanti. Dette HP-produkt garanteres at være uden fejl og fabrikationsmæssige mangler.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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