Datasheet

HP 131 LaserJet printing supplies

(CF210A, CF210AB, CF210X, CF210XD, CF211A, CF211AB, CF212A, CF212AB, CF213A, CF213AB)

Ideaal om op kantoor professionele documenten en marketingmaterialen te printen met een consistent hoge
kwaliteit.
HP 131 LaserJet printing supplies geven documenten en marketingmaterialen een professionele uitstraling. Werk thuis
en op kantoor productiever en voorkom tijdverlies en onnodig suppliesgebruik. Met dual-packs en multi-packs bespaart
u geld als u veel afdrukt.
Documenten met schitterende kleuren en zwarte tekst printen
Druk opvallende documenten en marketingmaterialen af die uw bedrijf een professioneel imago
geven. Deze toner produceert scherpe, zwarte tekst en kleuren van fotokwaliteit. Professionele
resultaten op een scala aan lasermedia.
Druk documenten met maximale impact af in briljante kleuren.

Werk productief dankzij consistent, betrouwbaar printen
Houd de afdrukkosten laag en de productiviteit hoog. Originele HP LaserJet tonercartridges
produceren consistente resultaten. Omdat de cartridges zo betrouwbaar zijn, verspilt u geen supplies
en heeft u geen last van vertragingen, die geld kosten.
Betrouwbare afdrukprestaties en hoogwaardige resultaten, ook bij lastige omgevingscondities.

Supplies zijn simpel te vervangen en te recyclen
Als het tijd is om een nieuwe cartridge te installeren, waarborgt HP's cartridgeontwerp een snelle,
gemakkelijke vervanging. Recycle uw lege tonercartridges via HP Planet Partners1.
Plaats snel een nieuwe cartridge: originele HP cartridges zijn snel en eenvoudig te vervangen.
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Verklaring over compatibiliteit
HP LaserJet Pro 200 Color M251 serie, HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276 serie

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

CF210A

HP 131A originele zwarte LaserJet tonercartridge

ca. 1.520 pagina's

365 x 100 x 110 mm

ca. 0,8 kg

886111334957

CF210AB

HP 131A originele zwarte LaserJet tonercartridge

ca. 1.520 pagina's

365 x 100 x 110 mm

ca. 0,8 kg

888793862667

CF210X

HP 131X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge

ca. 2.400 pagina's

365 x 100 x 110 mm

ca. 0,8 kg

886111334964

CF210XD

HP 131X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridges, 2-pack

Per cartridge: 2400 pagina's

365 x 200 x 110 mm

ca. 1,6 kg

888182055878

CF211A

HP 131A originele cyaan LaserJet tonercartridge

ca. 1.800 pagina's

365 x 100 x 110 mm

ca. 0,8 kg

886111334971

CF211AB

HP 131A originele cyaan LaserJet tonercartridge

ca. 1.800 pagina's

365 x 100 x 110 mm

ca. 0,8 kg

888793862674

CF212A

HP 131A originele gele LaserJet tonercartridge

ca. 1.800 pagina's

365 x 100 x 110 mm

ca. 0,8 kg

886111334988

CF212AB

HP 131A originele gele LaserJet tonercartridge

ca. 1.800 pagina's

365 x 100 x 110 mm

ca. 0,8 kg

888793862681

CF213A

HP 131A originele magenta LaserJet tonercartridge

ca. 1.800 pagina's

365 x 100 x 110 mm

ca. 0,8 kg

886111334995

CF213AB

HP 131A originele magenta LaserJet tonercartridge

ca. 1.800 pagina's

365 x 100 x 110 mm

ca. 0,8 kg

888793862698

*Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 19798. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
HP's Premium Protection garantie. Dit HP product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten.

1 Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
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