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

HP 305 LaserJet utskriftsförbrukningsartiklar ger dokument och
marknadsföringsmaterial ett proffsigt utseende. Upprätthåll produktiviteten genom att
undvika slöseri med tid och förbrukningsmaterial. Dessa tonerkassetter har utvecklats
speciellt för din HP LaserJet Pro-skrivare.

Skriv ut snygga dokument i färg och svartvitt
Gör ett professionellt intryck med dokument och marknadsföringsmaterial genom att skriva ut dem med fantastiska färger
och svart text. HP LaserJet originaltoner har en glans som ger bättre kontrast, ökad ljusstyrka och ett lysande intryck.
Maximera effekterna med grafik och bilder av fotokvalitet och resultat av professionell kvalitet på många olika
laserpapper.
Förbli produktiv med konsekventa och tillförlitliga utskrifter
Håll utskriftskostnaderna nere och bibehåll produktiviteten. HP LaserJet originaltonerkassetter ger oavbrutna utskrifter av
jämn kvalitet. Eftersom HP LaserJet originaltonerkassetter är utformade med HPs utskriftssystem för att ge exceptionell
tillförlitlighet, undviker du slöseri med förbrukningsmaterial och dyra förseningar. När du köper HP LaserJet
originaltonerkassetter får du en helt ny kassett och god valuta för pengarna.
Enkelt att byta, beställa och återvinna förbrukningsmaterial
Köp förbrukningsartiklar enkelt och utan krångel med HP SureSupply1. När det är dags att installera en ny kassett kan du
lita på att HPs allt-i-ett-kassettdesign gör att bytet går snabbt och enkelt. Allt-i-ett-tonerkassetten innehåller både HP
LaserJet originaltoner och trumenhet i ett och samma lättinstallerade tillbehör. Återvinn dina gamla tonerkassetter med HP
Planet Partners2.

1Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder. Mer information finns på http://www.hp.com/learn/suresupply. 2Programmets tillgänglighet varierar.
Retur och återvinning av HPs tonerkassetter finns för närvarande i fler än 49 länder, territorier och regioner i Asien, Europa och Nord- och Sydamerika via HP Planet
Partners-programmet. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.

HP 305 LaserJet-förbrukningsmaterial

Kompatibilitetsförklaring

HP LaserJet Pro 300/400 färgskrivar-/MFP-serie

Produktspecifikationer
P/N
CE410A

Beskrivning
HP 305A svart LaserJet-tonerkassett

UPC-kod
884962772348

Yttermått (l x b x d)
Vikt
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

Antal sidor, medeltal
Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet
hos svart kassett: 2200
standardsidor. Kapaciteten anges i
enlighet med ISO/IEC 19798.
Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet
hos svart kassett: 4000
standardsidor. Kapaciteten anges i
enlighet med ISO/IEC 19798.
Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet
hos oseparerad cyan/gul/magenta
kassett: 2600 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet med
ISO/IEC 19798.
Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet
hos oseparerad cyan/gul/magenta
kassett: 2600 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet med
ISO/IEC 19798.
Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet
hos oseparerad cyan/gul/magenta
kassett: 2600 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet med
ISO/IEC 19798.

Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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