Veri sayfası

HP 31A Siyah Orijinal LaserJet Tonerler
(CF231A)

Kaliteyi riske atmadan rekabetçi maliyete metinler ve grafikler basmak isteyen mikro ve
küçük işletmeler için idealdir.
Alternatifleri düşünmeye gerek bırakmayan düşüklükte maliyetlerle her zamankinden daha fazla
sayfa basın. HP LaserJet Ultra yazıcınızla çalışmak üzere özel olarak tasarlanan uygun maliyetli
Orijinal HP tonerleri kullanarak masraflı baskı tekrarlarından ve usandırıcı kalite sorunlarından
kurtulun.
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Her zamankinden daha fazla sayfa ve daha fazla değer

1

Tonerinizden daha fazlasını elde ettiğinizden emin olun. Her zamankinden daha fazla sayfa ve daha fazla avantaj sağlamak üzere yeniden tasarlanan
Orijinal HP tonerlerle daha fazla sayfa yazdırın.1
Yatırımınızdan daha fazlasını elde edin – sayfa maksimize etme teknolojisi toner başına her zamankinden daha fazla sayfa yazdırır.2

Kaliteden ödün vermeden hızlı baskı alın

HP LaserJet Ultra yazıcınızın sunmak için tasarlandığı hız ve kaliteyle baskı yapın. JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Tonerler, HP yazıcınızın veya
MFP'nizin kusursuz performans göstermesi için geliştirilmiştir. Tutarlı, profesyonel kalite elde edin ve baskı tekrarlarını önleyin.
JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Toner kartuşlarıyla tutarlı kalite elde edeceğinize güvenmeye devam edin.

Sahteciliği önleme korumasıyla kafanız rahat olsun

Özel sahteciliği önleme teknolojisi sayesinde işletmenizi sahte tonerlere karşı koruyun. HP LaserJet Ultra yazıcılarınız ve MFP'leriniz için kalite standartlarını
karşılamanızı sağlayan yenilikçi teknolojiyle maliyetlerinizi yönetin.
Orijinal HP ürünlerini taklit eden kartuşlara kanmayın. Parasını ödediğiniz kaliteye sahip olacağınızdan emin olun.

Kusursuz performans için tasarlanmıştır

HP LaserJet Ultra yazıcınızdan veya MFP'nizden daha fazla sayfa elde edin.1 Yatırımınızı korumak ve yazıcınızın en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için
tasarlanan JetIntelligence özellikli Orijinal HP Tonerleri kullanarak tutarlı ve etkileyici bir kalite ve performans düzeyi elde edeceğinizden şüpheniz olmasın.
Özel olarak formüle edilmiş hassas siyah tonerle tutarlı sonuçlar elde edeceğinizden emin olun.

HP 31A Siyah Orijinal LaserJet Tonerler ile HP 83A Siyah Orijinal LaserJet Tonerlerin ISO/IEC 19752 baskı kapasitelerinin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 HP 30A Siyah Orijinal LaserJet Tonerler ve HP 32A Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburları ile HP 83A Siyah Orijinal LaserJet Tonerlerin ve HP 30X Yüksek Kapasiteli Orijinal LaserJet Tonerler ile HP 83X Yüksek Kapasiteli
Siyah Orijinal LaserJet Tonerlerin ISO/IEC 19752 baskı kapasitelerinin karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19752'e dayanmaktadır. Gerçek kapasite, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Uyumluluk bildirimi
HP LaserJet Ultra M206 Yazıcılar, HP LaserJet Ultra MFP M230

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

CF231A

HP 31A Siyah Orijinal LaserJet Tonerler

5.000 sayfa

358 x 108 x 135 mm

0,6 kg

889894797476

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

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
Ürün gösterilen resimlerden farklı görünebilir. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP
ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi
olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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