Dane techniczne

Materiały eksploatacyjne HP 201 LaserJet

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

Idealne rozwiązanie do drukowania większej liczby profesjonalnej jakości dokumentów w
kolorze i w czerni – z prędkością, do jakiej została stworzona Twoja drukarka.
Oryginalne wkłady z tonerem HP z technologią JetIntelligence umożliwiają drukowanie większej
liczby wysokiej jakości stron z dużą prędkością i wykorzystaniem innowacyjnej technologii
zabezpieczającej przed oszustwami, której konkurencja nie może dorównać .
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Więcej wydrukowanych stron i większa wartość niż kiedykolwiek wcześniej
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Większa wydajność druku z każdego wkładu1. Oryginalne wkłady z tonerem HP z technologią JetIntelligence i w przystępnej cenie zapewniają drukowanie
większej liczby stron oraz wiarygodne monitorowanie poziomów tonera2,3.
Drukuj dłużej niż kiedykolwiek wcześniej – ponad 28% więcej stron na wkład o dużej pojemności1,2.

Drukowanie z dużą prędkością – bez wpływu na jakość

Drukuj dokumenty o najwyższej jakości z dużą prędkością, do jakiej stworzono Twoją drukarkę. Oryginalne wkłady z tonerem HP z technologią
JetIntelligence zostały precyzyjnie zaprojektowane z myślą o dopasowaniu do maksymalnej prędkości drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego i
drukowaniu profesjonalnej jakości wydruków.
Nawet w przypadku dużej prędkości druku można być pewnym zawsze takich samych, profesjonalnych rezultatów dzięki tonerowi HP ColorSphere 3.

Chroń się przed oszustwami

Chroń swoją firmę przed podrabianymi wkładami dzięki innowacyjnej technologii zapewniającej ochronę przed oszustwami. Ta innowacyjna technologia
ułatwia zarządzanie kosztami firmy i utrzymanie standardów jakościowych floty drukarek.
Pomóż zapewnić jakość wydruków HP z innowacyjną technologią ochrony przed oszustwami.

Pomóż chronić swoją inwestycję

Większa liczba wysokiej jakości wydruków z drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego HP1. Oryginalne wkłady z tonerem HP z technologią JetIntelligence
pozwalają osiągnąć maksymalną prędkość i wydajność drukarki. Użyj tonera, który doskonale współpracuje z drukarką – oryginalnego tonera HP.
Nawet w przypadku dużej prędkości druku możesz być pewien profesjonalnych rezultatów – za każdym razem – dzięki tonerowi HP ColorSphere 3.
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Na podstawie wydajności wkładów HP 131A w porównaniu z oryginalnymi wkładami z tonerem HP 201X. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
Wkłady o dużej pojemności HP 201X nie są dołączone do sprzedawanej drukarki; wymagany jest osobny zakup. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
W porównaniu ze wskaźnikami poziomu we wkładach do starszych produktów.
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Informacje o zgodności
Drukarki HP Color LaserJet Pro seria M252; Urządzenia wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro seria M277

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CF400A

HP 201A oryginalny wkład laserowy, czarny

1500 stron

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793237946

CF401A

HP 201A oryginalny wkład laserowy, błękitny

1400 stron

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793237953

CF403A

HP 201A oryginalny wkład laserowy, purpurowy

1400 stron

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793237977

CF402A

HP 201A oryginalny wkład laserowy, żółty

1400 stron

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793237960

CF400XD

HP 201X – zestaw 2 oryginalnych czarnych wkładów Na wkład: 2800 stron
z tonerem XL

363 × 204 × 111 mm

1,54 kg

190780321355

CF253XM

HP 201X – zestaw 3 oryginalnych wkładów z
tonerem LaserJet XL, błękitny/purpurowy/żółty

Na wkład: 2300 stron

363 × 288 × 111 mm

2,25 kg

190780321362

CF400X

HP 201X oryginalny wkład laserowy o dużej
pojemności, czarny

2800 stron

363 x 102 x 111 mm

0,77 kg

888793237984

CF401X

HP 201X oryginalny wkład laserowy o dużej
pojemności, błękitny

2300 stron

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793237991

CF403X

HP 201X oryginalny wkład laserowy o dużej
pojemności, purpurowy

2300 stron

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793238011

CF402X

HP 201X oryginalny wkład laserowy o dużej
pojemności, żółty

2300 stron

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793238004

*Przybliżona średnia wydajność wkładu niebieskiego, żółtego, purpurowego w oparciu o normę ISO/IEC 19798. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od
zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie 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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