Veri sayfası

HP 131 LaserJet Yazıcı Sarf Malzemeleri
(U0SL1AM, CF210A, CF211A, CF213A, CF212A, CF210XD, CF210X)

Ofiste tutarlı ve yüksek kaliteli sonuçlar elde edebileceğiniz profesyonel kalitede belgeler ve
pazarlama malzemeleri yazdırmak için idealdir.
HP 131 LaserJet Baskı Sarf Malzemeleri belgelere ve pazarlama malzemelerine profesyonel bir
görünüm kazandırır. Zaman ve sarf malzemesi israfı olmadan, evinizde veya ofisinizde verimliliğinizi
koruyun. İkili ve Çoklu paketler sık yapılan baskılarda tasarruf etmenize yardımcı olur.

Olağanüstü renkler ve siyah metinle belgeler basın

Koyu tonda belgeler ve pazarlama malzemeleri yazdırarak profesyonel bir etki yaratın. Bu toner keskin, siyah metinler ve fotoğraf kalitesinde renkler elde
etmenizi sağlar. Çok çeşitli lazer kağıtlarda profesyonel sonuçlar elde edin.
Canlı renklerle yazdırdığınızda belgelerinizin etkisini artırın.

Üretken kalın; tutarlı, güvenilir baskılar üretin

Baskı maliyetlerini düşük tutmanın yanı sıra verimliliği korumanıza da yardımcı olur. Orijinal HP LaserJet Toner Kartuşları tutarlı baskıya olanak verir.
Kartuşların olağanüstü güvenilirlik sağlayan tasarımı sayesinde sarf malzeme israfını ve masraflı gecikmeleri önleyebilirsiniz.
Zorlu çevre koşullarında güvenilir yazdırma ve yüksek kaliteli sonuçlara güvenin.

Sarf malzemelerini kolayca değiştirin ve geri dönüştürün

Yeni bir kartuş takma zamanı geldiğinde, HP'nin kartuş tasarımı sayesinde değiştirme işlemini hızlı ve kolay bir şekilde yapacağınızdan emin olabilirsiniz.
Eski toner kartuşlarınızı HP Planet Partners aracılığıyla geri dönüştürün1.
Tek seferde takın - Orijinal HP kartuşları hızlıca ve kolayca değiştirilecek şekilde tasarlanmıştır.

1

Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/recycle.
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Uyumluluk bildirimi
HP LaserJet Pro 200 renkli M251 serisi, HP LaserJet Pro 200 renkli MFP M276 serisi

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

U0SL1AM

HP 131A 3'lü Paket Camgöbeği/Macenta/Sarı Orijinal Kartuş başına: 1.800 sayfa
LaserJet Toner Kartuşları
camgöbeği, 1.800 sayfa macenta,
1.800 sayfa sarı

Ortalama kartuş verimi *

365 x 300 x 110 mm

2,4 kg

888182055885

CF210A

HP 131A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

1.600 sayfa

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334957

CF211A

HP 131A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 1.800 sayfa

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334971

CF213A

HP 131A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

1.800 sayfa

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334995

CF212A

HP 131A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

1.800 sayfa

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334988

CF210XD

HP 131X 2'li Paket Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal
LaserJet Toner Kartuşları

Kartuş başına: 2.400 sayfa

365 x 200 x 110 mm

1,6 kg

888182055878

CF210X

HP 131X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet
Toner Kartuşu

2.400 sayfa

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

886111334964

*Birleşik camgöbeği, sarı, macenta kartuş için yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19798'e dayanır. Gerçek kapasite basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli
ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP'nin Premium Koruma Garantisi. Bu HP ürününde hiçbir malzeme ve işçilik hatası olmadığı garanti edilir.
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