Dane techniczne

Materiały eksploatacyjne HP 203 LaserJet
(CF540A, CF541A, CF542A, CF543A, CF540X, CF541X, CF542X, CF543X)

Idealne rozwiązanie do drukowania wyrazistych dokumentów tekstowych w czerni i
profesjonalnej jakości grafik – strona po stronie – z prędkością, do jakiej została stworzona
Twoja drukarka.
Drukuj wszystkie firmowe dokumenty szybko i sprawnie, osiągając wydajność drukarki HP Color
LaserJet Pro z oryginalnymi wkładami z tonerem HP z technologią JetIntelligence. Jakość i
niezawodność HP wpływają na imponujące wyniki drukowania.

Maksymalnie wykorzystaj swój wkład

Większa wydajność druku z każdego wkładu1. Oryginalne wkłady z tonerem HP z technologią JetIntelligence o wysokiej wydajności zapewniają możliwość
opłacalnego drukowania większej liczby stron oraz niezawodne monitorowanie poziomów tonera2,3.
Drukowanie przez dłuższy czas i większa liczba drukowanych stron dzięki opcjonalnym wkładom o wysokiej wydajności2,1.

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 zaprojektowane z myślą o maksymalnej szybkości 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.
Zapewnij sobie autentyczną jakość HP dzięki nowatorskiej technologii ochrony przed podróbkami.

Pomóż chronić swoją inwestycję

Uzyskaj wysokiej jakości wydruki i dużą wydajność drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego. Oryginalne wkłady z tonerem HP z rozwiązaniem
JetIntelligence pozwalają osiągnąć dużą szybkość i wydajność pracy 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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Wkłady z tonerem HP o dużej pojemności nie są dołączone do drukarek; wymagany jest osobny zakup. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Na podstawie wydajności wkładów HP 203X w porównaniu z oryginalnymi wkładami z tonerem HP 201X. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
W porównaniu ze wskaźnikami poziomu we wkładach do starszych produktów.
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Informacje o zgodności
Drukarka HP Color LaserJet Pro seria M254, urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro seria M280

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CF540A

HP 203A oryginalny wkład z czarnym tonerem
LaserJet

1400 stron

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107088

CF541A

HP 203A oryginalny wkład z błękitnym tonerem
LaserJet

1300 stron

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107095

CF542A

HP 203A oryginalny wkład z żółtym tonerem
LaserJet

1300 stron

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107101

CF543A

HP 203A oryginalny wkład z purpurowym tonerem
LaserJet

1300 stron

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107118

CF540X

HP 203X oryginalny wkład z czarnym tonerem
LaserJet o dużej pojemności

3200 stron

363 x 102 x 111 mm

0,77 kg

190781107125

CF541X

HP 203X oryginalny wkład z błękitnym tonerem
LaserJet o dużej pojemności

2500 stron

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107132

CF542X

HP 203X oryginalny wkład z żółtym tonerem
LaserJet o dużej pojemności

2500 stron

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107149

CF543X

HP 203X oryginalny wkład LaserJet z purpurowym
tonerem o dużej pojemności

2500 stron

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107156

*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 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do
każdego produktu i usługi. 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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