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

HP 305 LaserJet-utskriftsrekvisita gir dokumenter og markedsføringsmateriell et
profesjonelt utseende. Oppretthold produktiviteten ved å unngå bortkastet tid og
rekvisita. Disse kassettene er spesielutviklet for din HP LaserJet Pro-skriver.

Skriv ut flotte farger og svarte tekstdokumenter
Gi et profesjonelt inntrykk med dokumenter og markedsføringsmateriell som er skrevet ut med imponerende farger og
svart tekst. Glansen i original HP LaserJet-toner gir bedre kontrast, økt lysstyrke og et strålende utseende. Maksimer
virkningen med grafikk og bilder i fotokvalitet, og få resultater i forretningskvalitet på mange forskjellige laserpapir.
Vær produktiv med konsistent, pålitelig utskrift
Hold utskriftskostnadene nede og oppretthold produktiviteten. Originale HP LaserJet-tonerkassetter gir konsistent og
uavbrutt utskrift. Originale HP LaserJet-tonerkassetter er laget sammen med HPs utskriftssystem for å gi eksepsjonell
pålitelighet, så du unngår bortkastet rekvisita og kostbare forsinkelser. Når du kjøper originale HP LaserJet-tonerkassetter,
får du en helt ny kassett og mye for pengene.
Bytt ut, etterbestill og resirkuler rekvisita enkelt
Kjøp rekvisita enkelt og problemfritt med HP SureSupply1. Når det er tid for å installere en ny kassett, kan du stole på at
HPs alt-i-ett-kassettdesign gjør utskiftingen rask og enkel. Denne alt-i-ett-kassetten har original HP LaserJet-toner og
bildetrommel i én lettinstallert enhet. Resirkuler dine gamle tonerkassetter gjennom HP Planet Partners2.

1Programfunksjoner og tilgjengelighet kan variere fra land til land. Se http://www.hp.com/learn/suresupply for mer informasjon. 2 Programtilgjengelighet varierer. Retur
og resirkulering av tonerkassetter fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 49 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet
Partners-program. Se http://www.hp.com/recycle for mer informasjon.

HP 305 LaserJet-utskriftsrekvisita

Kompatibilitetserklæring

HP LaserJet Pro 300/400 fargeskriver-/MFP-serien

Produktspesifikasjoner
P/N
CE410A

Beskrivelse
HP 305A svart LaserJet-tonerkassett

UPC-kode
884962772348

Mål (l x b x d)
Vekt
385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE410X

HP 305X svart LaserJet-tonerkassett

884962772355

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE411A

HP 305A cyan LaserJet-tonerkassett

884962772362

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE412A

HP 305A gul LaserJet-tonerkassett

884962772379

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE413A

HP 305A magenta LaserJet-tonerkassett

884962772386

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

Gjennomsnittlig kassettytelse
Gjennomsnittlig kontinuerlig svart
kapasitet er 2200 standardsider.
Oppgitt kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19798.
Gjennomsnittlig kontinuerlig svart
kapasitet er 4000 standardsider.
Oppgitt kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19798.
Gjennomsnittlig kontinuerlig
cyan/gul/magenta kapasitet er
2600 standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til ISO/IEC
19798.
Gjennomsnittlig kontinuerlig
cyan/gul/magenta kapasitet er
2600 standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til ISO/IEC
19798.
Gjennomsnittlig kontinuerlig
cyan/gul/magenta kapasitet er
2600 standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til ISO/IEC
19798.

Faktisk kapasitet varierer betydelig, basert på bildene som skrives ut og andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon
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Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, påhttp://www.hp.com
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