
Datablad

HP 131 LaserJet-förbrukningsmaterial
(CF210A, CF210AB, CF210X, CF210XD, CF211A, CF211AB, CF212A, CF212AB, CF213A, CF213AB)

Idealiska för utskrift av dokument och marknadsföringsmaterial med professionell kvalitet på kontoret, med
konsekventa resultat av hög kvalitet.

HP 131 LaserJet förbrukningsmaterial ger dokument och marknadsföringsmaterial ett proffsigt utseende. Undvik att
slösa med tid och förbrukningsmaterial och upprätthåll produktiviteten hemma eller på kontoret. Tvåpack och erpack
hjälper dig att spara när du skriver ut ofta.

Skriv ut snygga dokument i färg och svartvitt

Gör ett professionellt intryck genom att skriva ut textdokument och marknadsföringsmaterial av hög
klass. Den här tonern ger skarp svart text och färg av fotokvalitet. Du får resultat av professionell
kvalitet på en mängd olika laserpapper.
Maximera dokumentens genomslagskraft när du skriver ut med livfulla färger.

Håll produktiviteten uppe – få konsekventa, tillförlitliga utskrifter

Håll utskriftskostnaderna nere och bibehåll produktiviteten. HP original LaserJet tonerkassetter ger
utskrifter av konsekvent kvalitet. Eftersom kassetterna är utformade för att vara exceptionellt
tillförlitliga undviker du slöseri med förbrukningsmaterial och dyrbara förseningar.
Räkna med tillförlitliga utskrifter och resultat av hög kvalitet under tuffa miljöförhållanden.

Tillbehör som är enkla att byta ut och återvinna

När det är dags att installera en ny kassett kan du lita på att HPs kassettdesign gör bytet snabbt och
enkelt. Återvinn dina gamla tonerkassetter med HP Planet Partners .
Installera i ett nafs – HPs originaltonerkassetter är utformade för snabba och enkla byten.
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Kompatibilitetsförklaring
HP LaserJet Pro 200 Color M251-serien, HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276-serien

 
Produktspecikationer

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

CF210A HP 131A svart LaserJet-tonerkassett, original Cirka 1520 sidor 365 x 100 x 110 mm Ca 0,8 kg 886111334957

CF210AB HP 131A svart LaserJet-tonerkassett, original Cirka 1520 sidor 365 x 100 x 110 mm Ca 0,8 kg 888793862667

CF210X HP 131X svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet, original Cirka 2400 sidor 365 x 100 x 110 mm Ca 0,8 kg 886111334964

CF210XD HP 131X 2-pack original LaserJet tonerkassett med hög kapacitet Per patron: 2 400 sidor 365 x 200 x 110 mm Ca 1,6 kg 888182055878

CF211A HP 131A cyan LaserJet-tonerkassett, original Cirka 1 800 sidor 365 x 100 x 110 mm Ca 0,8 kg 886111334971

CF211AB HP 131A cyan LaserJet-tonerkassett, original Cirka 1 800 sidor 365 x 100 x 110 mm Ca 0,8 kg 888793862674

CF212A HP 131A gul LaserJet-tonerkassett, original Cirka 1 800 sidor 365 x 100 x 110 mm Ca 0,8 kg 886111334988

CF212AB HP 131A gul LaserJet-tonerkassett, original Cirka 1 800 sidor 365 x 100 x 110 mm Ca 0,8 kg 888793862681

CF213A HP 131A magenta LaserJet-tonerkassett, original Cirka 1 800 sidor 365 x 100 x 110 mm Ca 0,8 kg 886111334995

CF213AB HP 131A magenta LaserJet-tonerkassett, original Cirka 1 800 sidor 365 x 100 x 110 mm Ca 0,8 kg 888793862698

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

 
 
Garanti

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

 Programmets tillgänglighet varierar. Mer information nns på http://www.hp.com/recycle.

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