Tiskový spotřební materiál HP 305 LaserJet
(CE410A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A)

S tiskovým spotřebním materiálem HP 305 LaserJet budou vaše dokumenty
a marketingové materiály vypadat profesionálně. Neplýtvejte časem ani spotřebním
materiálem, a udržte si tak vysokou produktivitu. Tyto kazety byly speciálně navrženy
pro vaši tiskárnu HP LaserJet Pro.

Tiskněte úžasné barevné a černobílé dokumenty
Vaše dokumenty a marketingové materiály zaujmou na první pohled profesionálním zpracováním díky úžasným barvám
a černému textu. Díky lesku originálních tonerů HP LaserJet získáte lepší kontrast, vyšší jas a zářivý vzhled. Zaujměte
obrázky ve fotografické kvalitě a profesionálním zpracováním výtisků na široké řadě laserových papírů.
Díky spolehlivému tisku ve stále stejné kvalitě nebude vaše produktivita ohrožena
Udržujte nízké náklady na tisk a zachovejte si svou produktivitu. Originální tonerové kazety HP LaserJet zajišťují
bezproblémový tisk s trvalými výsledky. Díky originálním tonerům HP LaserJet navrženým tak, aby spolu s tiskárnami HP
zajistily vysokou kvalitu tisku, můžete předcházet plýtvání spotřebním materiálem a finančně náročným prodlevám.
Zakoupíte-li si originální tonerové kazety HP LaserJet, máte jistotu, že jsou zcela nové a mají vysokou užitnou hodnotu.
Snadná výměna, doobjednávka a recyklace spotřebního materiálu
Nakupujte spotřební materiál jednoduše a bez problémů prostřednictvím služby HP SureSupply1. Výměna kazety za
novou bude díky provedení kazety HP „vše v jednom“ rychlá a snadná. Tato kazeta v provedení vše v jednom je
spojením originálního toneru HP LaserJet a zobrazovacího válce. Její instalace je proto velmi jednoduchá. Recyklujte staré
tiskové kazety prostřednictvím programu HP Planet Partners2.

1 Vlastnosti programu a jeho dostupnost se mohou v různých zemích lišit. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/learn/suresupply. 2 Dostupnost
programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace tonerových kazet HP je v současnosti k dispozici ve více než 49 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní
Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/recycle.

Tiskový spotřební materiál HP 305 LaserJet

Prohlášení o kompatibilitě

Řada barevných tiskáren / multifunkčních zařízení HP LaserJet Pro 300/400

Technické údaje o produktu
P/N
CE410A

Popis
Černá tonerová kazeta HP 305A LaserJet

Kód UPC
884962772348

Rozměry (d x š x h)
Hmotnost
385 × 109 × 125 mm 0,9 kg

CE410X

Černá tonerová kazeta HP 305X LaserJet

884962772355

385 × 109 × 125 mm 0,9 kg

CE411A

Azurová tonerová kazeta HP 305A LaserJet

884962772362

385 × 109 × 125 mm 0,9 kg

CE412A

Žlutá tonerová kazeta HP 305A LaserJet

884962772379

385 × 109 × 125 mm 0,9 kg

CE413A

Purpurová tonerová kazeta HP 305A LaserJet

884962772386

385 × 109 × 125 mm 0,9 kg

Průměrná výtěžnost kazety
Průměrná výtěžnost černé tiskové
kazety při nepřetržitém tisku je
2200 standardních stran. Uváděná
hodnota výtěžnosti odpovídá
normě ISO/IEC 19798.
Průměrná výtěžnost černé tiskové
kazety při nepřetržitém tisku je
4000 standardních stran. Uváděná
hodnota výtěžnosti odpovídá
normě ISO/IEC 19798.
Průměrná výtěžnost neseparované
azurové/žluté/purpurové tiskové
kazety při nepřetržitém tisku je
2600 standardních stran. Uváděná
hodnota výtěžnosti odpovídá
normě ISO/IEC 19798.
Průměrná výtěžnost neseparované
azurové/žluté/purpurové tiskové
kazety při nepřetržitém tisku je
2600 standardních stran. Uváděná
hodnota výtěžnosti odpovídá
normě ISO/IEC 19798.
Průměrná výtěžnost neseparované
azurové/žluté/purpurové tiskové
kazety při nepřetržitém tisku je
2600 standardních stran. Uváděná
hodnota výtěžnosti 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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