HP 305 LaserJet printing supplies
(CE410A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A)

HP 305 LaserJet printing supplies geven documenten en marketingmateriaal een
professionele uitstraling. Werk productief zonder verspilling van tijd en supplies. Deze
cartridges zijn speciaal voor uw HP LaserJet Pro printer ontworpen.

Documenten met schitterende kleuren en zwarte tekst printen
Geef uw bedrijf een professionele uitstraling met documenten en marketingmateriaal met schitterende kleuren en scherpe
zwarte tekst. De glans van originele HP LaserJet toner zorgt voor meer contrast en glanzende, heldere prints. Zorg voor
een professionele uitstraling met afbeeldingen van fotokwaliteit en professionele resultaten op tal van lasermedia.
Productief werken door consistent, betrouwbaar printen
Houdt de print kosten laag en de productiviteit hoog. Originele HP LaserJet tonercartridges printen consistent en zonder
onderbreking. Originele HP LaserJet toner is samen met het HP printsysteem ontworpen om uiterst betrouwbaar te werken,
zonder verspilling van supplies en dure vertragingen. Als u originele HP LaserJet tonercartridges koopt, koopt u een
gloednieuwe cartridge voor een scherpe prijs.
Gemakkelijk supplies vervangen, bestellen en recyclen
Met HP SureSupply is supplies kopen eenvoudig en probleemloos1. Als het tijd is om een nieuwe cartridge te plaatsen,
waarborgt HP's all-in-one cartridgeontwerp een snelle en gemakkelijke vervanging. De all-in-one cartridge bevat originele
HP LaserJet toner en de fotogevoelige rol in één gemakkelijk te plaatsen unit. Recycle uw oude printcartridges via HP
Planet Partners2.

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. HP's tonercartridge retour- en recyclingprogramma is momenteel in meer dan 49 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.

HP 305 LaserJet printing supplies

Verklaring over compatibiliteit

HP LaserJet Pro 300/400 kleurenprinter/MFP serie

Productspecificaties
P/N
CE410A

Omschrijving
HP 305A zwarte LaserJet tonercartridge

UPC-code
884962772348

Afmetingen (L x B x D) Gewicht
385 x 109 x 125 mm 900 gr

CE410X

HP 305X zwarte LaserJet tonercartridge

884962772355

385 x 109 x 125 mm 900 gr

CE411A

HP 305A cyaan LaserJet tonercartridge

884962772362

385 x 109 x 125 mm 900 gr

CE412A

HP 305A gele LaserJet tonercartridge

884962772379

385 x 109 x 125 mm 900 gr

CE413A

HP 305A magenta LaserJet tonercartridge

884962772386

385 x 109 x 125 mm 900 gr

Gem. cartridgeopbrengst
Gemiddelde continue opbrengst
van zwarte cartridge bedraagt
2200 standaardpagina's.
Gespecificeerde opbrengst volgens
ISO/IEC 19798.
Gemiddelde continue opbrengst
van zwarte cartridge bedraagt
4000 standaardpagina's.
Gespecificeerde opbrengst volgens
ISO/IEC 19798.
Gemiddelde continue opbrengst
van cyaan/gele/magenta
cartridge bedraagt in totaal 2600
standaardpagina's.
Gespecificeerde opbrengst volgens
ISO/IEC 19798.
Gemiddelde continue opbrengst
van cyaan/gele/magenta
cartridge bedraagt in totaal 2600
standaardpagina's.
Gespecificeerde opbrengst volgens
ISO/IEC 19798.
Gemiddelde continue opbrengst
van cyaan/gele/magenta
cartridge bedraagt in totaal 2600
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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