Tiskový spotřební materiál HP 128 LaserJet
(CE320AD, CE320A, CE321A, CE323A, CE322A)

S tiskovými spotřebními materiály HP 128 LaserJet budou vaše dokumenty a
marketingové materiály vypadat profesionálně a vaše domácnost nebo
kancelář zůstane produktivní, protože se vyhnete plýtvání časem a spotřebním
materiálem. Tyto kazety jsou speciálně navržené tak, abyste mohli počítat
s jejich spolehlivostí.
Tiskněte sytý text a grafiku
Maximalizujte působivost dokumentů tiskem sytě černého textu. Tiskněte grafiku a obrázky ve fotografické kvalitě pomocí
toneru, který nabízí lesklý a zářivý vzhled. Získejte mimořádné barvy HP, na jaké jste zvyklí, a ušetřete tiskem ve vlastní
kanceláři. Můžete se spolehnout na konzistentní a profesionální výsledky na široké škále kancelářských papírů pro
laserové tiskárny.
Zůstaňte produktivní díky konzistentnímu a spolehlivému tisku
Stránka za stránkou a kazeta za kazetou - výsledky, na které se můžete spolehnout. Na spolehlivý tisk a vysoce kvalitní
výsledky se můžete spolehnout i v náročných podmínkách. Volbou kazet, které jsou speciálně navržené pro vaši
tiskárnu, se vyhnete frustrujícímu opakovanému tisku, plýtvání spotřebním materiálem a nákladným zdržením.
Kvalitní originální spotřební materiál HP – menší náklady při častějším tisku
Tisknete-li více, společnost HP vám pomůže snížit tiskové náklady pomocí dvojbalení tonerových kazet HP LaserJet. Dvě
originální tiskové kazety HP v balení znamenají dvojnásobný objem tisku za nižší cenu. Tato pohodlná možnost s
vysokou hodnotou pro tisk ve větším objemu sníží náklady vaší společnosti na tisk bez toho, aniž byste přišli o spolehlivé
profesionální výsledky, na které jste zvyklí.

Tiskový spotřební materiál HP 128 LaserJet
Prohlášení o kompatibilitě

Řada tiskáren HP LaserJet Pro CP1525 Color a řada multifunkčních tiskáren CM1415 Color

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Kód UPC

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Průměrná výtěžnost kazety

CE320AD

Dvojbalení černých tonerových kazet HP 128A
LaserJet

886112379667

365 x 200 x 110 mm

1,6 kg

Průměrná výtěžnost kazety je
2 000 standardních stran.
Uváděná hodnota výtěžnosti
odpovídá normě ISO/IEC
19798.

CE320A

Černá tonerová kazeta HP 128A LaserJet

884420854500

365 × 100 × 110 mm 0,80 kg

Průměrná výtěžnost černé
tiskové kazety při nepřetržitém
tisku je 2 000 standardních
stránek. Deklarovaná
výtěžnost odpovídá normě
ISO/IEC 19798.

CE321A

Azurová tonerová kazeta HP 128A LaserJet

884420854517

365 × 100 × 110 mm 0,80 kg

Průměrná výtěžnost
neseparované azurové / žluté
/ purpurové tiskové kazety při
nepřetržitém tisku je 1 300
standardních stránek.
Deklarovaná výtěžnost
odpovídá normě ISO/IEC
19798.

CE323A

Purpurová tonerová kazeta HP 128A LaserJet

884420854531

365 × 100 × 110 mm 0,80 kg

Průměrná výtěžnost
neseparované azurové / žluté
/ purpurové tiskové kazety při
nepřetržitém tisku je 1 300
standardních stránek.
Deklarovaná výtěžnost
odpovídá normě ISO/IEC
19798.

CE322A

Žlutá tonerová kazeta HP 128A LaserJet

884420854524

365 × 100 × 110 mm 0,80 kg

Průměrná výtěžnost
neseparované azurové / žluté
/ purpurové tiskové kazety při
nepřetržitém tisku je 1 300
standardních stránek.
Deklarovaná výtěžnost
odpovídá normě ISO/IEC
19798.

Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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