
HP 131 LaserJet printing supplies
(CF210A, CF211A, CF213A, CF212A, CF210X)

HP 131 LaserJet printing supplies produceren thuis en op kantoor professionele
documenten enmarketingmateriaal. Werk productief zonder tijdverlies of
verspilling van supplies. Deze cartridges zijn speciaal voor uw printer
ontworpen.

1Programmakenmerken en beschikbaarheid variëren per land. Meer informatie is beschikbaar op http://www.hp.com/learn/suresupply. 2Het programma is niet in alle landen
beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar
via het HP Planet Partners programma. Meer informatie is beschikbaar op http://www.hp.com/recycle.

Documentenmet schitterende kleuren en zwarte tekst printen
Gebruik originele HP tonercartridges met ColorSphere-tonertechnologie om een professionele indruk te maken met zakelijke en
marketingdocumenten in schitterende kleuren en met scherpe zwarte tekst. De glanzende toner produceert tekeningen en
afbeeldingen van fotokwaliteit. Fijne details in grafieken en subtiele schaduwen in afbeeldingen. Produceer duidelijke, heldere
diagrammen. Professionele resultaten op een scala aan lasermedia.

Productief werken - consistent, betrouwbaar printen
Houd de print kosten 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. Print
grote oplagen voordeliger met optionele high-capacity zwarte cartridges.

Gemakkelijk supplies vervangen, bestellen en recyclen
U ontvangt een waarschuwing als de toner bijna op is en kunt eenvoudig supplies beheren en bestellen. HP SureSupply biedt
een handige besteloptie. U ziet welke cartridges uw printer(s) bevat(ten) en kunt deze bij diverse winkels online aanschaffen1
Als het tijd is om een nieuwe cartridge te installeren, waarborgt HP's cartridgeontwerp een snelle, gemakkelijke vervanging.
Recycle uw oude tonercartridges via HP Planet Partners2.



HP 131 LaserJet printing supplies

Verklaring over compatibiliteit
HP LaserJet Pro 200 Color M251 serie, HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276 serie

Productspecificaties
P/N Omschrijving UPC-code Afmetingen (L x B x D) Gewicht Gem. cartridgeopbrengst
CF210A HP 131A zwarte LaserJet tonercartridge 886111334957 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg Gemiddelde continue

opbrengst van zwarte cartridge
bedraagt 1600
standaardpagina's.
Gespecificeerde opbrengst
volgens ISO/IEC 19798.

CF211A HP 131A cyaan LaserJet tonercartridge 886111334971 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg Gemiddelde continue
opbrengst van
cyaan/gele/magenta cartridge
bedraagt in totaal 1800
standaardpagina's.
Gespecificeerde opbrengst
volgens ISO/IEC 19798.

CF213A HP 131Amagenta LaserJet tonercartridge 886111334995 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg Gemiddelde continue
opbrengst van
cyaan/gele/magenta cartridge
bedraagt in totaal 1800
standaardpagina's.
Gespecificeerde opbrengst
volgens ISO/IEC 19798.

CF212A HP 131A gele LaserJet tonercartridge 886111334988 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg Gemiddelde continue
opbrengst van
cyaan/gele/magenta cartridge
bedraagt in totaal 1800
standaardpagina's.
Gespecificeerde opbrengst
volgens ISO/IEC 19798.

CF210X HP 131X zwarte LaserJet tonercartridge 886111334964 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg Gemiddelde continue
opbrengst van zwarte cartridge
bedraagt 2400
standaardpagina's.
Gespecificeerde opbrengst
volgens ISO/IEC 19798.

De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte foto's en andere factoren. Meer informatie is beschikbaar op:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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