HP 305 LaserJet -tulostustarvikkeet
(CE410A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A)

HP 305 LaserJet -tulostustarvikkeiden avulla tuotat ammattimaiset asiakirjat ja
markkinointimateriaalit. Säilytä tuottavuus välttämällä ajan ja tarvikkeiden turhaa
käyttöä. Nämä kasetit on suunniteltu HP LaserJet Pro -tulostintasi varten.

Tulosta upeita väri- ja mustavalkoasiakirjoja
Tee ammattimainen vaikutus tulostamalla värikkäitä asiakirjoja ja markkinointimateriaaleja erinomaisilla väreillä ja
syvällä mustalla tekstillä. Alkuperäinen HP LaserJet -väriaineen kiilto tuottaa paremman kontrastin, kirkkauden ja eloisan
ulkoasun. Maksimoi vaikutus valokuvatasoisella grafiikalla ja kuvilla sekä ammattimaisilla tuloksilla useilla eri
laserpapereilla.
Pysy tuottavana – tulosta tasaisesti ja luotettavasti
Matalat tulostuskustannukset tuottavuudesta tinkimättä. Alkuperäiset HP LaserJet -värikasetit takaavat keskeytymättömän
tulostuksen. Koska alkuperäiset HP LaserJet -väriaineet on suunniteltu takaamaan erinomaisen luotettavuuden HP:n
tulostusjärjestelmissä, vältyt turhilta lisävarusteilta ja kalliilta viiveiltä. Kun ostat alkuperäisiä HP LaserJet -värikasetteja, saat
upouuden kasetin ja vastinetta rahoillesi.
Vaihda, tilaa ja kierrätä tarvikkeet helposti
Hanki tarvikkeet vaivattomasti HP SureSupply -palvelun avulla1. Kun on aika asentaa uusi kasetti, voit luottaa siihen, että
HP:n All-in-One-kasetti on helppo ja nopea vaihtaa. Tämä All-in-One-kasettisuunnittelu yhdistää HP LaserJet -musteen ja
telan helposti asennettavaan tarvikkeeseen. Kierrätä vanhat kasetit HP Planet Partners -ohjelman kautta2.

1Ohjelman sisältö ja saatavuus saattavat vaihdella maittain. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/learn/suresupply. 2Ohjelman saatavuus vaihtelee alueittain.
HP Planet Partners -ohjelman ansiosta HP-värikasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 49 maassa tai alueella Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.

HP 305 LaserJet -tulostustarvikkeet

Yhteensopivuuslausunto

HP LaserJet Pro 300/400 -väritulostin-/monitoimitulostinsarja

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

UPC-tunnus

CE410A

Musta HP 305A LaserJet -värikasetti

884962772348

Mitat (korkeus x leveys Paino
x syvyys)
385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE410X

Musta HP 305X LaserJet -värikasetti

884962772355

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE411A

Syaani HP 305A LaserJet -värikasetti

884962772362

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE412A

Keltainen HP 305A LaserJet -värikasetti

884962772379

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE413A

Magenta HP 305A LaserJet -värikasetti

884962772386

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

Riittoisuus keskimäärin
Mustan kasetin keskimääräinen
jatkuva riittoisuus on 2 200
vakiosivua. Ilmoitettu riittoisuus on
ISO/IEC 19798:n mukainen.
Mustan kasetin keskimääräinen
jatkuva riittoisuus on 4 000
vakiosivua. Ilmoitettu riittoisuus on
ISO/IEC 19798:n mukainen.
Syaani/keltainen/magenta-yhdistel
mäkasetin keskimääräinen jatkuva
riittoisuus on 2 600 vakiosivua.
Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC
19798:n mukainen.
Syaani/keltainen/magenta-yhdistel
mäkasetin keskimääräinen jatkuva
riittoisuus on 2 600 vakiosivua.
Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC
19798:n mukainen.
Syaani/keltainen/magenta-yhdistel
mäkasetin keskimääräinen jatkuva
riittoisuus on 2 600 vakiosivua.
Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC
19798:n mukainen.

Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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