Materiały eksploatacyjne HP 305 LaserJet
(CE410A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A)

Materiały eksploatacyjne HP 305 LaserJet zapewniają profesjonalny wygląd
dokumentów i materiałów marketingowych. Zawsze wysoka wydajność bez
marnowania czasu ani materiałów. Te wkłady są specjalnie projektowane z myślą o
konkretnych drukarkach HP LaserJet Pro.

Drukowanie znakomitej jakości dokumentów w czerni i w kolorze
Uzyskaj profesjonalny wygląd dokumentów i materiałów marketingowych wydrukowanych we wspaniałych kolorach z
prawdziwą czernią tekstu. Połysk oryginalnego toneru HP LaserJet sprawia, że wydruki mają wysoki kontrast,
poprawioną jasność oraz wspaniały wygląd. Grafiki i obrazy w profesjonalnej jakości fotograficznej na szerokiej gamie
rodzajów papieru do drukarek laserowych pozwalają zmaksymalizować wrażenie wywierane przez drukowane
materiały.
Wydajność, niezawodność i zawsze wysoka jakość
Utrzymanie wydajności przy niskich kosztach druku. Oryginalne wkłady drukujące HP LaserJet zapewniają
bezproblemowe drukowanie i zawsze tak samo dobre rezultaty. Oryginalne tonery HP LaserJet zostały zaprojektowane z
zastosowaniem systemu drukowania HP, dzięki czemu są wyjątkowo niezawodne i eliminują marnowanie materiałów
oraz kosztowne przestoje. Kupując oryginalny wkład drukujący HP LaserJet, otrzymujesz fabrycznie nowy wkład
drukujący z korzystnym wskaźnikiem wartości do ceny.
Łatwa wymiana, zamawianie i recykling materiałów eksploatacyjnych
Program HP SureSupply1 ułatwia kupowanie materiałów eksploatacyjnych. Dzięki zintegrowanym wkładom HP ich
wymiana jest tak szybka i bezproblemowa, jak to tylko możliwe. Zintegrowana konstrukcja oryginalnych wkładów
drukujących HP LaserJet obejmująca bęben, na którym powstaje obraz, sprawia, że wymiana jest bardzo prosta.
Program HP Planet Partners2 umożliwia recykling starych wkładów.

1Zasady i dostępność programu mogą być różne w zależności od kraju. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/learn/suresupply. 2Dostępność
programu może być różna w różnych krajach. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling wkładów z tonerem HP w ponad 49 krajach, terytoriach i
regionach w Azji, Europie i obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/recycle.

Materiały eksploatacyjne HP 305 LaserJet

Informacje o zgodności

Seria drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet Pro 300/400 Color Printer/MFP

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

CE410A

HP 305A wkład z czarnym tonerem

884962772348

Wymiary (dł x szer x Waga
gł)
385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE410X

HP 305X wkład z czarnym tonerem

884962772355

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE411A

HP 305A wkład z błękitnym tonerem

884962772362

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE412A

HP 305A wkład z żółtym tonerem

884962772379

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE413A

HP 305A wkład z purpurowym tonerem

884962772386

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

Średnia wydajność kasety z
tonerem
Średnia wydajność wkładu
drukującego z czarnym tonerem:
2200 standardowych stron przy
druku ciągłym. Deklarowana
wydajność zgodna z normą
ISO/IEC 19798.
Średnia wydajność wkładu
drukującego z czarnym tonerem:
4000 standardowych stron przy
druku ciągłym. Deklarowana
wydajność zgodna z normą
ISO/IEC 19798.
Średnia wydajność wkładu
drukującego z
błękitnym/żółtym/purpurowym
tonerem: 2600 standardowych
stron przy druku ciągłym.
Deklarowana wydajność zgodna z
normą ISO/IEC 19798.
Średnia wydajność wkładu
drukującego z
błękitnym/żółtym/purpurowym
tonerem: 2600 standardowych
stron przy druku ciągłym.
Deklarowana wydajność zgodna z
normą ISO/IEC 19798.
Średnia wydajność wkładu
drukującego z
błękitnym/żółtym/purpurowym
tonerem: 2600 standardowych
stron przy druku ciągłym.
Deklarowana wydajność zgodna z
normą ISO/IEC 19798.

Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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