Dane techniczne

Materiały eksploatacyjne do drukarek HP 131 LaserJet
(U0SL1AM, CF210A, CF211A, CF213A, CF212A, CF210XD, CF210X)

Idealne do drukowania profesjonalnej jakości dokumentów i materiałów marketingowych w
biurze przy zachowaniu konsekwentnie wysokiej jakości.
Materiały eksploatacyjne HP 131 LaserJet zapewniają profesjonalny wygląd dokumentów i
materiałów marketingowych. Wydajność pracy w domu i w biurze będzie większa bez marnowania
czasu i materiałów eksploatacyjnych. Zestawy z dwoma i wieloma wkładami przynoszą
oszczędności przy częstym drukowaniu.

Drukowanie znakomitej jakości dokumentów w czerni i w kolorze

Dzięki atrakcyjnym dokumentom i materiałom marketingowym przekonasz klientów do swojej oferty. Ten toner zapewnia wyraźne wydruki czarnego
tekstu oraz wydruki kolorowe fotograficznej jakości. Rezultaty o biznesowej jakości na różnych papierach do drukarek laserowych.
Żywe kolory drukowanych dokumentów zrobią większe wrażenie.

Wysoka produktywność – niezawodność i zawsze wysoka jakość

Utrzymanie wydajności przy niskich kosztach druku. Oryginalne wkłady z tonerem HP LaserJet zapewniają stałą jakość druku. Wkłady z tonerem
zaprojektowano z myślą o wyjątkowej niezawodności, aby zapobiec marnowaniu materiałów eksploatacyjnych i kosztownym opóźnieniom.
Użytkownicy mogą być pewni niezawodności i wysokiej jakości wydruków niezależnie od warunków otoczenia.

Łatwa wymiana i recykling materiałów eksploatacyjnych

Stosowanie wkładów HP zapewnia szybką i bezproblemową wymianę. Program HP Planet Partners zapewnia możliwość recyklingu starych wkładów z
tonerami1.
Błyskawiczna instalacja – oryginalne wkłady HP zaprojektowano z myślą o szybkiej i łatwej wymianie.

1

Dostępność programu może być różna. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/recycle.
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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

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

U0SL1AM

HP 131A zestaw 3 oryginalnych wkładów z
błękitnym/purpurowym/żółtym tonerem LaserJet

CF210A

Waga

Kod UPC

Na wkład: 1800 stron (błękitny),
365 x 300 x 110 mm
1800 stron (purpurowy), 1800 stron
(żółty)

2,4 kg

888182055885

HP 131A oryginalny wkład z czarnym tonerem
LaserJet

1600 stron

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334957

CF211A

HP 131A oryginalny wkład z błękitnym tonerem
LaserJet

1800 stron

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334971

CF213A

HP 131A oryginalny wkład z purpurowym tonerem
LaserJet

1800 stron

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334995

CF212A

HP 131A oryginalny wkład z żółtym tonerem
LaserJet

1800 stron

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334988

CF210XD

HP 131X zestaw 2 oryginalnych wkładów z czarnym Na wkład: 2400 stron
tonerem o wysokiej wydajności LaserJet

365 x 200 x 110 mm

1,6 kg

888182055878

CF210X

HP 131X oryginalny wkład z czarnym tonerem
LaserJet XL

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334964

2400 stron

Wymiary (dł x szer x gł)

*Przybliżona średnia wydajność kompozytu błękitnego, żółtego, purpurowego wg normy ISO/IEC 19798. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości
drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Gwarancja HP Premium Protection. HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z
tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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