Özet

JetIntelligence özellikli Orijinal HP LaserJet
Ultra toner ve görüntüleme tamburu
HP LaserJet Ultra M106w
HP LaserJet Ultra MFP M134 serisi
HP LaserJet Ultra MFP M230 serisi

JetIntelligence tonerler artık her zamankinden daha da fazla
sayfa yazdırıyor.1 Çok düşük maliyetler sunan bu tonerler
sayesinde alternatifleri düşünmeye gerek kalmıyor.
Her zamankinden daha fazla
sayfa ve daha fazla değer1

Yatırımınızı koruyun

Kartuş başına eski HP tonerlerden daha fazla
sayfa sunan sayfa maksimize etme
teknolojisiyle yatırımınızdan daha fazlasını
elde edin.1 Kartuşunuzu daha seyrek
değiştirme kolaylığının keyfini çıkarın.

Kaliteden ödün vermeden daha
hızlı baskı alın

Hassas siyah toner
Kartuş numarası
ISO baskı kapasitesi 2
(sayfa)
Seçenek
Görüntüleme tamburu
numarası
Baskı kapasitesi 3
(sayfa)
Seçenek

Yalnızca Orijinal HP LaserJet Tonerler sorun
gidermeye daha az, işletmeniz için önem
taşıyan konulara daha fazla zaman ayırmanızı
sağlamak üzere HP LaserJet Ultra yazıcınız
veya MFP’niz için özel olarak tasarlanmıştır.
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Hassas siyah toner yazıcınıza ayak uydurarak
keskin metinler, koyu siyahlar ve net grafikler
üretir. HP LaserJet Ultra yazıcınızla sorunsuz
bir şekilde çalışmak üzere tasarlanan toner
sayesinde profesyonel belgeler yazdırın ve
tekrar baskı yapma maliyetinden kurtulun.
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JetIntelligence teknolojisi—sadece HP’den
Sayfa maksimize
etme teknolojisi
• Daha az müdahale ve
değişim

Baskı ölçme
teknolojisi
• Daha güvenilir baskı
ölçümleri 5 kartuşlarınızdan
mümkün olan en fazla
sayıda baskı almanızı
sağlar

Hassas siyah
toner
• Yeniden geliştirilen toner
• Daha fazla baskıyı
destekler ve sayfa başına
daha az enerji tüketir

Sahteciliği önleme
teknolojisi 4
• Satın aldığınız gerçek HP
kalitesini aldığınızdan emin
olmanızı sağlamak için bir
tonerin veya tamburun
Orijinal HP, kullanılmış veya
sahte olup olmadığını
belirlemenize yardımcı olur.

Otomatik mühür
çıkarma
• Adımlardan birini atlayın;
toner mührü sizin için
otomatik olarak çıkartılır

Daha fazla bilgi
hp.com/go/toner
1
Orijinal HP 31A/33A Siyah LaserJet toner ve Orijinal HP 32A/34A LaserJet Görüntüleme Tamburu ile Orijinal HP 83A Black LaserJet tonerin ISO/IEC 19752 kartuş baskı kapasitesinin
karşılaştırmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
ISO/IEC 19752 uyarınca sürekli baskıya göre beyan edilen kartuş baskı kapasitesi. Gerçek baskı kapasiteleri, basılan resimlere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik
gösterir. ISO baskı kapasitesi hakkındaki ayrıntılar için bkz. hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Üreticilerin belirtimlerine uygun olarak beyan edilen tambur baskı kapasitesi. Gerçek baskı kapasiteleri, basılan resimlere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir.
Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
HP LaserJet Ultra MFP M230, hem toner hem de tambur için sahteciliği önleme teknolojisinin her üç özelliğini de (HP yetkilendirmesi, hırsızlığa karşı koruma ve yalnızca HP) destekler;
Ultra M100 serisi, görüntüleme tamburunda sahteciliği önleme teknolojisinin HP yetkilendirmesi özelliğini destekler.
5
Daha önceki HP ürünlerinin kartuş ölçümleriyle karşılaştırılmıştır.

Güncelleştirmeler için kaydolun
hp.com/go/getupdated
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