
Datablad

HP 207 LaserJet-skrivartillbehör
(W2210A, W2210X, W2211A, W2211X, W2212A, W2212X, W2213A, W2213X)

Perfekt för att skriva ut skarp svart text och professionell grafik hos små företag – pålitlighet sida efter sida.

Skriv ut alla dina affärsdokument snabbt och effektivt och matcha prestandan hos din HP Color LaserJet Pro med HPs
originaltonerkassetter med JetIntelligence. Du kan lita på HPs kvalitet och tillförlitlighet för imponerande
utskriftsresultat.

Fler sidor med alternativ för hög kapacitet

Förlita er på ett bra mervärde från kassetten. HPs originaltonerkassetter med JetIntelligence ger
kostnadseffektiva alternativ med hög kapacitet och effektivitet med pålitlig spårning av tonernivåer.

Skriv ut mer och få fler sidor med kassetter med hög kapacitet som tillval.

Skriv ut med höga hastigheter utan att ge avkall på kvaliteten

Producera färgdokument av högsta kvalitet i de hastigheter som skrivaren har utformats för att
uppnå. HPs originaltonerkassetter med JetIntelligence är specialutvecklade för att matcha skrivarens
prestanda och för att ge utskrifter av professionell kvalitet.

Räkna med jämn, professionell kvalitet vid höga hastigheter med HP ColorSphere 3-toner.

Hjälp till att skydda mot bedrägerier

Skydda verksamhetens utskrifter mot förfalskade kassetter med hjälp av HPs exklusiva
bedrägeribekämpningsteknik. Den här innovativa tekniken hjälper till att hålla kostnaderna nere och
upprätthålla kvaliteten hos alla era skrivare.

Se till att du får den äkta HP-kvalitet du betalar för med innovativ teknik för bedrägeribekämpning.

Skydda din investering

Högkvalitativa utskrifter och hög prestanda från er skrivare. HPs originaltonerkassetter med
JetIntelligence matchar skrivarens hastighet och ökar effektiviteten. Satsa på den toner som
fungerar bäst med er skrivare – HP original.

HPs originaltonerkassetter med JetIntelligence ger imponerande resultat från den första sidan till
den sista.
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Kompatibilitetsförklaring

HP Color LaserJet Pro M255-serien, HP Color LaserJet Pro MFP M282-serien

Produktspecifikationer

P/N Beskrivning Antal sidor, medeltal * Yttermått (l x b x d) Vikt UPC code

W2210A HP 207A svart original LaserJet-tonerkassett 1 350 sidor 363 x 96 x 111 mm 0,75 kg 193905265138

W2210X HP 207X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 3 150 sidor 363 x 102 x 111 mm 0,77 kg 193905265176

W2211A HP 207A cyan original LaserJet-tonerkassett 1 250 sidor 363 x 96 x 111 mm 0,75 kg 193905265145

W2211X HP 207X cyan original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 2 450 sidor 363 x 96 x 111 mm 0,75 kg 193905265183

W2212A HP 207A gul original LaserJet-tonerkassett 1 250 sidor 363 x 96 x 111 mm 0,75 kg 193905265152

W2212X HP 207X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 2 450 sidor 363 x 96 x 111 mm 0,75 kg 193905265190

W2213A HP 207A magenta original LaserJet-tonerkassett 1 250 sidor 363 x 96 x 111 mm 0,75 kg 193905265169

W2213X HP 207X magenta original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 2 450 sidor 363 x 96 x 111 mm 0,75 kg 193905265206

*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet med cyan, gult och magenta baserad på ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information
finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti

HPs Premium Protection-garanti. HP garanterar att denna produkt inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel.

 HP 207X original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet jämfört med HP 207A original LaserJet-tonerkassetter. HP LaserJet-originaltonerkassetter med hög kapacitet ingår inte i köpet av skrivaren; köps separat. Mer
information finns på www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster
från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel
eller utelämnad information i detta dokument.
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