Veri sayfası

HP 203 LaserJet Baskı Sarf Malzemeleri
(CF540A, CF541A, CF542A, CF543A, CF540X, CF541X, CF542X, CF543X)

Yazıcınızın çalışmak için üretilmiş olduğu hızlarda, ihtiyaç duyduğunuz net siyah metinlerden
ve profesyonel kalitede grafikler üretmek için idealdir.
JetIntelligence özellikli Orijinal HP Tonerler ile tüm iş belgelerinizi hızlı ve verimli bir şekilde basın ve
HP Color LaserJet Pro yazıcınızın performansına ayak uydurun. Etkileyici baskı sonuçları için HP
kalitesi ve güvenilirliğine güvenin.

Kartuşunuzdan daha fazla değer elde edin

Kartuşunuzdan daha fazlasını elde edin.1 JetIntelligence özellikli Orijinal HP Tonerler, maliyet etkin yüksek kapasiteli seçenekler ve toner düzeylerinin doğru
takip edilmesi sayesinde gelişmiş verimlilik sunar.2,3
İsteğe bağlı yüksek kapasiteli kartuşlar ile daha uzun süre baskı alın ve daha fazla sayfa elde edin.2,1

Kaliteden ödün vermeden yüksek hızlarda baskı yapın

Yazıcınızın çalışmak için üretildiği hızlarda en üst kalitede renkli belgeler basın. JetIntelligence özellikli Orijinal HP Tonerler yazıcınızın veya MFP'nizin yüksek
hızlı performansına ayak uydururken profesyonel kalitede çıktılar sağlamak için geliştirilmiştir.
HP ColorSphere 3 tonerle yüksek hızlarda tutarlı, profesyonel kalitede sonuçlar elde edeceğinizden emin olun.

Sahtekarlığa karşı koruma elde edin

HP'nin özel sahteciliği önleme teknolojisi sayesinde işletmenizi sahte kartuşlara karşı koruyun. Bu yenilikçi teknoloji işletme maliyetlerinizi yönetmenize ve
filonuz genelinde aynı kalite standartlarını sağlamanıza yardımcı olur.
Yenilikçi sahteciliği önleme teknolojisi sayesinde satın aldığınız gerçek HP kalitesini elde edin.

Yatırımınızı koruyun

Yazıcınızdan veya MFP'nizden yüksek kaliteli baskılar ve performans alın. JetIntelligence teknolojili HP Orijinal HP Tonerler, yazıcınızın yüksek hızlarına ayak
uydurur ve verimliliği artırır. Yazıcınızla en iyi çalışan Orijinal HP tonerler kullanın.
HP ColorSphere 3 toner ile yüksek hızlarda her seferinde profesyonel kalitede sonuçlar elde edeceğinizden emin olun.
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HP yüksek kapasiteli kartuşlar satın alınan yazıcıyla birlikte sunulmaz; lütfen ayrı satın alın. Daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
HP 203X ile HP 201X Orijinal HP tonerlerin baskı kapasitelerinin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Daha önceki ürünlerin kartuş ölçümleriyle karşılaştırıldığında.
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Uyumluluk bildirimi
HP Color LaserJet Pro M254 Yazıcı serisi, HP Color LaserJet Pro MFP M280 Yazıcı serisi

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

CF540A

HP 203A Siyah Orijinal LaserJet Toner

1.400 sayfa

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107088

CF541A

HP 203A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner

1.300 sayfa

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107095

CF542A

HP 203A Sarı Orijinal LaserJet Toner

1.300 sayfa

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107101

CF543A

HP 203A Macenta Orijinal LaserJet Toner

1.300 sayfa

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107118

CF540X

HP 203X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet
Toner

3.200 sayfa

363 x 102 x 111 mm

0,77 kg

190781107125

CF541X

HP 203X Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal
LaserJet Toner

2.500 sayfa

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107132

CF542X

HP 203X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal LaserJet
Toner

2.500 sayfa

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107149

CF543X

HP 203X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal LaserJet 2.500 sayfa
Toner

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781107156

*Birleşik camgöbeği, sarı, macenta kartuş için yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19798'e dayanır. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak
önemli ölçüde değişiklik gösterir. Bilgi için, bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

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