Fişa de date

Consumabile de imprimare LaserJet HP 201

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

Soluţie ideală pentru a produce mai multe documente imprimate alb-negru şi color de calitate
profesională, de care aveţi nevoie – la vitezele pentru care a fost construită imprimanta.
Contează pe cartuşele de toner originale HP cu JetIntelligence, pentru mai multe imprimate de
calitate profesională, opţiuni accesibile de capacitate extinsă, performanţe excelente la viteze mari şi
o tehnologie inovatoare antifraudă – avantaje pe care concurenţa nu le poate egala.
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Mai multe pagini şi mai multă valoare ca oricând

1

Ai încredere că obţii mai mult de la cartuşul tău.1 Cartuşele de toner originale HP cu JetIntelligence au capacitate extinsă, sunt eficiente ca preţ şi asigură o
eficienţă îmbunătăţită, cu urmărirea fiabilă a nivelurilor de toner.2,3
Imprimi mai mult ca oricând – obţii cu până la 28% mai multe pagini per cartuş de capacitate extinsă.1,2

Imprimi la viteze ridicate – fără sacrificarea calităţii

Produci documente de calitate superioară, la vitezele caracteristice imprimantei. Tonerul original HP cu JetIntelligence este proiectat special pentru a
corespunde performanţei de mare viteză a imprimantei sau echipamentului MFP, producând imprimări de calitate profesională.
Contează în continuare pe calitatea profesională constantă la viteze mari, cu tonerul HP ColorSphere 3.

Contribui la protecţia antifraudă

Protejează-ți imprimările de afaceri împotriva falsurilor, cu tehnologia exclusivă antifraudă de la HP. Această tehnologie inovatoare te ajută să gestionezi
costurile firmei şi să menţii standardele de calitate la nivelul întregii flote de imprimante.
Asigură-te că obţii calitatea HP autentică pentru care ai plătit, cu tehnologia inovatoare antifraudă.

Îți protejezi investiţia

Obţii mai multe imprimate de înaltă calitate de la imprimantă sau de la MFP.1 Cartuşele de toner originale HP cu JetIntelligence corespund performanţei de
mare viteză a imprimantei şi măresc eficienţa. Alege tonerul care funcţionează optim cu imprimanta – Original HP.
Contezi în continuare pe calitatea profesională la viteze mari – la fiecare imprimare – cu tonerul HP ColorSphere 3.
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Pe baza capacităţilor cartuşelor HP 131A în comparaţie cu cartuşele de toner originale HP 201X. Pentru mai multe informaţii, consultă http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Cartuşele de capacitate extinsă HP 201X nu sunt incluse la cumpărarea imprimantei; se cumpără separat. Pentru mai multe informaţii, consultă http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
În comparaţie cu indicatoarele de nivel ale cartuşelor pentru produsele anterioare.
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Declaraţie de compatibilitate
Seria de imprimante HP Color LaserJet Pro M252; HP Color Laserjet Pro MFP M277 series

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a cartuşului * Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

CF400A

Cartuş de toner LaserJet original HP 201A Negru

1.500 pagini

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793237946

CF401A

Cartuş de toner LaserJet original HP 201A Cyan

1.400 pagini

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793237953

CF403A

Cartuş de toner LaserJet original HP 201A Magenta

1.400 pagini

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793237977

CF402A

Cartuş de toner LaserJet original HP 201A Galben

1.400 pagini

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793237960

CF400XD

Pachet cu 2 cartuşe de toner LaserJet originale de
capacitate extinsă HP 201X Negru

Per cartuş: 2.800 pagini

363 x 204 x 111 mm

1,54 kg

190780321355

CF253XM

Pachet cu 3 cartuşe de toner LaserJet originale de
capacitate extinsă HP 201X Cyan/Magenta/Galben

Per cartuş: 2.300 pagini

363 x 288 x 111 mm

2,25 kg

190780321362

CF400X

Cartuş de toner LaserJet original de capacitate
extinsă HP 201X Negru

2.800 de pagini

363 x 102 x 111 mm

0,77 kg

888793237984

CF401X

Cartuş de toner LaserJet original de capacitate
extinsă HP 201X Cyan

2.300 pagini

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793237991

CF403X

Cartuş de toner LaserJet original de capacitate
extinsă HP 201X Magenta

2.300 pagini

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793238011

CF402X

Cartuş de toner LaserJet original de capacitate
extinsă HP 201X Galben

2.300 pagini

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

888793238004

*Capacitatea medie aproximativă de imprimare cyan, galben, magenta se bazează pe ISO/IEC 19798. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de
alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
Garanţie HP Premium Protection. Se garantează că acest produs HP nu prezintă defecte de material şi de manoperă.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori
pentru omisiunile din documentul de faţă.
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