Φύλλο δεδομένων

Αναλώσιμα εκτύπωσης HP 131 LaserJet
(U0SL1AM, CF210A, CF211A, CF213A, CF212A, CF210XD, CF210X)

Ιδανικό για εκτύπωση εγγράφων και εντύπων μάρκετινγκ επαγγελματικής ποιότητας στο
γραφείο, με σταθερά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας.
Τα αναλώσιμα εκτύπωσης LaserJet HP 131 προσδίδουν επαγγελματική εμφάνιση στα έγγραφα και
στο διαφημιστικό υλικό. Παραμείνετε παραγωγικοί κατά την εργασία από το σπίτι ή το γραφείο,
αποφεύγοντας τη σπατάλη χρόνου και αναλωσίμων. Οι διπλές συσκευασίες και οι
πολυσυσκευασίες σάς βοηθούν να εξοικονομείτε χρήματα από τις συχνές εκτυπώσεις.

Εκτυπώστε εντυπωσιακά έγχρωμα και ασπρόμαυρα έγγραφα με κείμενο

Κάντε επαγγελματική εντύπωση εκτυπώνοντας εντυπωσιακά έγγραφα και διαφημιστικό υλικό. Αυτός ο γραφίτης παρέχει καθαρό, μαύρο κείμενο και
χρώματα φωτογραφικής ποιότητας. Πετύχετε επαγγελματικά αποτελέσματα σε μεγάλη γκάμα χαρτιών laser.
Μεγιστοποιήστε την εντύπωση που προκαλούν τα έγγραφά σας εκτυπώνοντας έντονα χρώματα.

Παραμείνετε παραγωγικοί – εξασφαλίστε σταθερές, αξιόπιστες εκτυπώσεις

Περιορίστε το κόστος εκτύπωσης διατηρώντας παράλληλα την παραγωγικότητά σας. Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη LaserJet HP εξασφαλίζουν συνέπεια
στην εκτύπωση. Τα δοχεία γραφίτη είναι ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν εξαιρετική αξιοπιστία. Έτσι αποφεύγετε τη σπατάλη αναλωσίμων και τις
δαπανηρές καθυστερήσεις.
Βασιστείτε σε αξιόπιστη εκτύπωση και σε αποτελέσματα υψηλής ποιότητας στις απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Αντικαταστήστε και ανακυκλώστε εύκολα τα αναλώσιμα

Όταν έρθει η ώρα για νέο δοχείο, μπορείτε να βασιστείτε στη σχεδίαση του δοχείου HP για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση. Ανακυκλώστε τα παλιά
δοχεία γραφίτη μέσω του προγράμματος HP Planet Partners1.
Τοποθέτηση στη στιγμή – τα αυθεντικά δοχεία της HP έχουν σχεδιαστεί για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση.
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Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.
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Δήλωση συμβατότητας
Έγχρωμοι εκτυπωτές HP LaserJet Pro 200 M251 series, HP LaserJet Pro 200 MFP M276 series

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου μελανιού Διαστάσεις (μ x π x β)
*

Βάρος

Κώδικας UPC

U0SL1AM

3πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων
κυανού/ματζέντα/κίτρινου γραφίτη LaserJet HP
131Α

Ανά δοχείο: 1.800 σελίδες κυανό,
1.800 σελίδες ματζέντα, 1.800
σελίδες κίτρινο

365 x 300 x 110 mm

2,4 kg

888182055885

CF210A

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 131A 1.600 σελίδες

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334957

CF211A

Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 131A 1.800 σελίδες

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334971

CF213A

Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP
131A

1.800 σελίδες

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334995

CF212A

Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP
131A

1.800 σελίδες

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334988

CF210XD

2πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων μαύρου
γραφίτη υψηλής χωρητικότητας LaserJet HP 131X

Ανά δοχείο: 2.400 σελίδες

365 x 200 x 110 mm

1,6 kg

888182055878

CF210X

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής 2.400 σελίδες
χωρητικότητας ΗΡ 131Χ

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334964

*Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κυανής, κίτρινης και ματζέντα μελάνης, κατά προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19798. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα
με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Εγγύηση
Premium εγγύηση προστασίας δοχείων HP. Αυτό το προϊόν HP παρέχει εγγύηση ότι δεν φέρει ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά
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