Tiedot

HP 201 LaserJet -tulostustarvikkeet

(CF400A, CF401A, CF403A, CF402A, CF400XD, CF253XM, CF400X, CF401X, CF403X, CF402X)

Sopii ammattilaatuisten väri- ja mustavalkotulosteiden tuottamiseen kaikilla tulostimessa
käytettävissä olevilla nopeuksilla.
Alkuperäisillä, riittoisilla ja edullisilla HP-värikaseteilla, joissa käytetään JetIntelligence-väriainetta,
saat aiempaa enemmän ammattilaatuisia tulosteita, erittäin hyvän suorituskyvyn suurilla
nopeuksilla tulostettaessa sekä innovatiivisen kasettien väärennöstenestotekniikan tuomat edut –
tähän kilpailijat eivät pysty.
1

Aiempaa enemmän sivuja ja lisäarvoa

1

Voit luottaa saavasi kasetista enemmän irti. 1 Alkuperäiset HP-kasetit ja JetIntelligence-väriaine ovat kustannustehokkaita ja riittoisia. Ne tarjoavat
parempaa tehokkuutta ja luotettavan väriaineen tason seurannan. 2,3
Voit tulostaa pidempään kuin koskaan ennen – saat yli 28 % enemmän sivuja riittoisalla värikasetilla.1,2

Tulosta nopeasti laadusta tinkimättä

Tuota laadukkaita asiakirjoja nopeudella, johon tulostimesi on tarkoitettu. Alkuperäiset HP-kasetit ja JetIntelligence-väriaine on suunniteltu erityisesti
vastaamaan tulostimesi tai monitoimilaitteesi nopeaan suorituskykyyn ja tuottamaan samalla ammattilaatuisia tulosteita.
HP ColorSphere 3 -väriaineella saat yhdenmukaista, ammattimaista laatua suurilla nopeuksilla.

Suojaa väärennöksiltä

Auta suojaamaan yrityksesi tulostusta väärennöksiltä HP:n ainutlaatuisen väärennöstenestotekniikan avulla. Tämä innovatiivinen tekniikka auttaa yritystä
hallitsemaan kulujaan ja pitämään laitteensa laadukkaina.
Innovatiivinen väärennöstenestotekniikka varmistaa, että saat aitoa HP-laatua, josta olet maksanut.

Suojaa sijoituksesi

Saat aiempaa korkealaatuisempia tulosteita.1 Alkuperäiset HP-värikasetit, joissa käytetään JetIntelligence-väriainetta, täydentävät tulostimen erittäin
nopeaa suorituskykyä ja tehostavat tulostusta. Siirry käyttämään väriainetta, joka toimii parhaiten tulostimessasi – alkuperäistä HP-väriainetta.
HP:n ColorSphere 3 -väriaineella saat kerta toisensa jälkeen ammattimaista laatua suurilla nopeuksilla.
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Perustuu kasettien riittoisuuteen verrattaessa HP 131A -kasettia alkuperäisiin HP 201X -värikasetteihin. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Riittoisat HP 201X -värikasetit eivät sisälly tulostimen hintaan; hankittava erikseen. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Verrattuna edeltävien tuotteiden kasettimittauksiin.
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Yhteensopivuuslausunto
HP Color LaserJet Pro M252 Printer series; HP Color Laserjet Pro MFP M277 series

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

Paino

UPC-tunnus

CF400A

HP 201A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti

1 500 sivua

363 × 96 × 111 mm

0,75 kg

888793237946

CF401A

HP 201A, alkuperäinen syaani LaserJet-värikasetti

1 400 sivua

363 × 96 × 111 mm

0,75 kg

888793237953

CF403A

HP 201A, alkuperäinen magenta LaserJet-värikasetti 1 400 sivua

363 × 96 × 111 mm

0,75 kg

888793237977

CF402A

HP 201A, alkuperäinen keltainen LaserJet-värikasetti 1 400 sivua

363 × 96 × 111 mm

0,75 kg

888793237960

CF400XD

HP 201X alkuperäinen riittoisa musta LaserJetvärikasetti, kaksoispakkaus

363 × 204 × 111 mm

1,54 kg

190780321355

CF253XM

HP 201X alkuperäiset riittoisat LaserJet -värikasetit, Mustekasettia kohti: 2 300 sivua
syaani/magenta/keltainen, kolmoispakkaus

363 × 288 × 111 mm

2,25 kg

190780321362

CF400X

HP 201X, alkuperäinen riittoisa musta
LaserJet-värikasetti

2 800 sivua

363 × 102 × 111 mm

0,77 kg

888793237984

CF401X

HP 201X, alkuperäinen riittoisa syaani
LaserJet-värikasetti

2 300 sivua

363 × 96 × 111 mm

0,75 kg

888793237991

CF403X

HP 201X, alkuperäinen riittoisa magenta
LaserJet-värikasetti

2 300 sivua

363 × 96 × 111 mm

0,75 kg

888793238011

CF402X

HP 201X, alkuperäinen riittoisa keltainen
LaserJet-värikasetti

2 300 sivua

363 × 96 × 111 mm

0,75 kg

888793238004

Kasettia kohti: 2 800 sivua

*Likimääräinen yhdistelmäkasetin (syaani, magenta ja keltainen) keskiarvoriittoisuus ISO/IEC 19798 -standardin perusteella. 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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