Adatlap

HP 131 LaserJet nyomtatási kellékanyagok
(U0SL1AM, CF210A, CF211A, CF213A, CF212A, CF210XD, CF210X)

Ideális egyenletesen kiváló, professzionális minőségű dokumentumok és marketinganyagok
irodai nyomtatásához.
A HP 131 LaserJet nyomtatókellékek professzionális megjelenést biztosítanak a dokumentumoknak
és a marketinganyagoknak. Az idő- és anyagveszteség kiküszöbölésével folyamatosan fenntarthatja
otthoni vagy irodai termelékenységét. A 2 darabos és gyűjtőcsomagokkal pénzt takaríthat meg
gyakori nyomtatás esetén.

Káprázatos színes és fekete szöveges dokumentumok

Az éles szövegű dokumentumok és marketinganyagok minőségi nyomtatása professzionális hatást biztosít. A tonerkazetta éles fekete szöveget és
fényképminőségű színeket biztosít. Professzionális eredmények a lézernyomtató-papírok széles választékán.
Az élénk színekkel a lehető legnagyobb hatást érheti el nyomtatott dokumentumaival.

Állandó termelékenység – egyenletes, megbízható nyomtatás

Alacsony nyomtatási költségek változatlan termelékenység mellett. Az eredeti HP LaserJet tonerkazetták egyenletes nyomtatást biztosítanak. A
kiemelkedő megbízhatóságú kazetták révén elkerülheti a kellékanyagok pazarlását és a költséges időveszteségeket.
Megbízható nyomtatási teljesítményre és kiváló minőségű nyomatokra számíthat kihívást jelentő körülmények között is.

A kellékanyagok könnyű cseréje, újrahasznosítása

Új kazetta behelyezésekor biztos lehet benne, hogy a HP kazettái gyorsan és könnyen cserélhetők. Hasznosítsa újra a régi kazettákat a HP Planet Partners
programmal1.
Behelyezés egy mozdulattal – az eredeti HP tonerkazetták kialakítása gyors és egyszerű cserét tesz lehetővé.

1A

program elérhetősége változhat. További információ: http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP LaserJet Pro 200 színes M251 nyomtatósorozat, HP LaserJet Pro 200 színes MFP M276 nyomtatósorozat

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

U0SL1AM

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

HP 131A 3 darabos ciánkék/bíborvörös/sárga eredeti Patrononként: 1800 oldal ciánkék, 365 x 300 x 110 mm
LaserJet tonerkazetták
1800 oldal bíbor, 1800 oldal sárga

2,4 kg

888182055885

CF210A

HP 131A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta

1600 oldal

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334957

CF211A

HP 131A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta

1800 oldal

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334971

CF213A

HP 131A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta

1800 oldal

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334995

CF212A

HP 131A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta

1800 oldal

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334988

CF210XD

HP 131X 2 darabos nagy kapacitású fekete eredeti
LaserJet tonerkazetták

Patrononként: 2400 oldal

365 x 200 x 110 mm

1,6 kg

888182055878

CF210X

HP 131X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet
tonerkazetta

2400 oldal

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334964

*Becsült átlagos kompozit ciánkék, sárga, bíbor kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány alapján. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően
számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancia
A HP Prémium garanciális védelme. Ez a HP-termék anyagában és kidolgozásában is garantáltan hibátlan.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP
termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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