Tiedot

HP 205 LaserJet -tulostustarvikkeet
(CF530A, CF531A, CF532A, CF533A)

Tulosta kaikki yrityksen asiakirjat nopeasti ja tehokkaasti. HP Color LaserJet Pro vastaa alkuperäisten
HP-värikasettien ja JetIntelligence-väriaineen suorituskykyä. HP:n laatu ja luotettavuus tuottavat
vaikuttavia tuloksia.

Edullista

Edullisia värikasetteja nopeaan, pienikokoiseen tulostimeen. Alkuperäiset HP-värikasetit ja JetIntelligence tarjoavat parempaa tehokkuutta ja luotettavaa
väriainetasojen seurantaa kustannustehokkaammin.1
Aloita tulostus ja pysy budjetissa HP:n alkuperäisten värikasettien edullisen ostohinnan ansiosta.

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 laadukkaat tulosteet ja suorituskykyä tulostimestasi tai monitoimilaitteestasi. Alkuperäiset HP-värikasetit, joissa käytetään
JetIntelligence-väriainetta, tukevat nopeaa tulostusta ja parantavat tehokkuutta. 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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Verrattuna edeltävien tuotteiden väriainemittareihin.
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Yhteensopivuuslausunto
HP Color LaserJet Pro M180MFP -tulostinsarja

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

Paino

UPC-tunnus

CF530A

HP 205A alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti

1 100 sivua

363 × 96 × 111 mm

0,75 kg

190781106968

CF531A

HP 205A alkuperäinen syaani LaserJet-värikasetti

900 sivua

363 × 96 × 111 mm

0,75 kg

190781106975

CF532A

HP 205A alkuperäinen keltainen LaserJet-värikasetti 900 sivua

363 × 96 × 111 mm

0,75 kg

190781106982

CF533A

HP 205A alkuperäinen magenta LaserJet-värikasetti 900 sivua

363 × 96 × 111 mm

0,75 kg

190781106999

*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.

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2017 HP Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja
-palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi.
HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
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