Tiedot

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

Sopii erityisesti ammattilaatuisten asiakirjojen ja markkinointimateriaalien tulostamiseen
toimistossa tasaisen laadukkaalla tuloksella.
HP 131 LaserJet -tulostustarvikkeiden avulla tuotat ammattimaiset asiakirjat ja
markkinointimateriaalit. Pidä tuottavuutesi korkeana kotona tai toimistossa välttämällä ajan ja
tarvikkeiden haaskausta. Kahden kappaleen pakkauksien ja monipakkauksien avulla voit säästää
runsaassa tulostuksessa.

Tulosta upeita väri- ja mustavalkoasiakirjoja

Tee ammattimainen vaikutus tulostamalla värikkäitä asiakirjoja ja markkinointimateriaaleja. Tämä värikasetti takaa terävän mustan tekstin ja
valokuvalaatuiset värit. Saat yritystason tuloksia laajalla laserpaperivalikoimalla.
Maksimoi asiakirjojen vaikuttavuus tulostamalla eloisissa väreissä.

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.
Voit luottaa varmaan tulostukseen ja korkealaatuisiin tuloksiin haasteellisissa olosuhteissa.

Vaihda ja kierrätä tarvikkeet helposti

Kun on aika asentaa uusi kasetti, voit luottaa siihen, että HP-kasetti on helppo ja nopea vaihtaa. Kierrätä vanhat kasetit HP Planet Partners -ohjelman
kautta1.
Asenna käden käänteessä – alkuperäiset HP-kasetit on suunniteltu niin, että niiden vaihtaminen on helppoa ja nopeaa.

1

Ohjelman saatavuus vaihtelee. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
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Yhteensopivuuslausunto
HP LaserJet Pro 200 M251 -väritulostinsarja, HP LaserJet Pro 200 M276 -värimonitoimilaitesarja

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

Paino

UPC-tunnus

U0SL1AM

HP 131A, alkuperäinen syaani/magenta/keltainen
LaserJet-värikasetti, kolmoispakkaus

Mustekasettia kohti: 1 800 sivua
(syaani), 1 800 sivua (magenta),
1 800 sivua (keltainen)

365×300×110 mm

2,4 kg

888182055885

CF210A

HP 131A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti

1 600 sivua

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334957

CF211A

HP 131A, alkuperäinen syaani LaserJet-värikasetti

1 800 sivua

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334971

CF213A

HP 131A, alkuperäinen magenta LaserJet-värikasetti 1 800 sivua

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334995

CF212A

HP 131A, alkuperäinen keltainen LaserJet-värikasetti 1 800 sivua

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334988

CF210XD

HP 131X, alkuperäinen riittoisa musta
LaserJet-värikasetti, kaksoispakkaus

Mustekasettia kohti: 2 400 sivua

365 x 200 x 110 mm

1,6 kg

888182055878

CF210X

HP 131X, alkuperäinen riittoisa musta
LaserJet-värikasetti,

2 400 sivua

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334964

*Likimääräinen yhdistelmäkasetin (syaani, magenta ja keltainen) keskiarvoriittoisuus, perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan
sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
HP:n Premium Protection -takuu. Tälle HP-tuotteelle annetaan materiaali- ja valmistusviat kattava takuu.
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