Datový list

Tiskový spotřební materiál HP 305 LaserJet

(CF370AM, CE410A, CE411A, CE413A, CE412A, CE410L, CE411L, CE413L, CE412L, CE410XD, CE410X)

Ideální pro zákazníky pracující z domu nebo pro menší firmy, pro něž je důležitá spolehlivosti a
tisk profesionálních dokumentů a marketingových materiálů ve vysoké kvalitě.
Vytvářejte dokumenty a marketingové materiály s profesionálním vzhledem při použití originálních
tonerových kazet HP LaserJet. Neplýtvejte časem ani spotřebním materiálem a udržte si vysokou
produktivitu. Tyto kazety byly speciálně navrženy pro vaši tiskárnu HP LaserJet Pro.

Tiskněte úžasné barevné a černobílé dokumenty

Ohromující barevné a černobílé dokumenty a marketingové materiály udělají na klienty maximální dojem. Díky lesku originálních tonerů HP LaserJet budete
moci tisknout na širokou řadu laserových papírů text a obrázky v profesionální kvalitě.
Maximalizujte působivost dokumentů tiskem v živých barvách.

Zůstaňte produktivní díky konzistentnímu a spolehlivému tisku

Udržujte nízké náklady na tisk a zůstaňte produktivní. Originální tonerové kazety HP LaserJet zajišťují bezproblémový tisk s trvalými výsledky. Protože byly
tyto kazety navrženy pro výjimečnou spolehlivost, vyhnete se plýtvání spotřebním materiálem a drahým prostojům.
Na spolehlivý tisk a vysoce kvalitní výsledky se můžete spolehnout i v náročných podmínkách.

Snadná výměna, instalace a recyklace spotřebního materiálu

Výměna kazety za novou je díky provedení kazety HP „vše v jednom“ rychlá a snadná. Recyklujte staré tiskové kazety prostřednictvím programu HP Planet
Partners.1
Instalace během okamžiku – výměna tonerové kazety HP je díky designu „vše v jednom“ rychlá a snadná.

1

Dostupnost programu se může lišit. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.
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Prohlášení o kompatibilitě
Řada barevných tiskáren / multifunkčních zařízení HP LaserJet Pro 300/400

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

CF370AM

HP 305A Trojbalení originálních tonerových kazet –
azurová, purpurová, žlutá

Na kazetu: 2 600 stran azurová, 2
600 stran purpurová, 2 600 stran
žlutá

385 x 327 x 125 mm

2,7 kg

887111403049

CE410A

HP 305A Černá originální tonerová kazeta LaserJet

2 200 stran

385 × 109 × 125 mm

0,9 kg

884962772348

CE411A

HP 305A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet 2 600 stran

385 × 109 × 125 mm

0,9 kg

884962772362

CE413A

HP 305A Purpurová originální tonerová kazeta
LaserJet

2 600 stran

385 × 109 × 125 mm

0,9 kg

884962772386

CE412A

HP 305A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet

2 600 stran

385 × 109 × 125 mm

0,9 kg

884962772379

CE410L

HP 305L Černá originální tonerová kazeta LaserJet
Economy

1 400 stran

385 × 109 × 125 mm

0,9 kg

888182467138

CE411L

HP 305L Azurová originální tonerová kazeta LaserJet 1 400 stran
Economy

385 × 109 × 125 mm

0,9 kg

888182467145

CE413L

HP 305L Purpurová originální tonerová kazeta
LaserJet Economy

1 400 stran

385 × 109 × 125 mm

0,9 kg

888182467169

CE412L

HP 305L Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet
Economy

1 400 stran

385 × 109 × 125 mm

0,9 kg

888182467152

CE410XD

HP 305X Dvojbalení černé originální tonerové kazety Na kazetu: 4 000 stran
LaserJet s vysokou výtěžností

385 × 218 × 125 mm

1,8 kg

887111315649

CE410X

HP 305X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s 4 000 stran
vysokou výtěžností

385 × 109 × 125 mm

0,9 kg

884962772355

*Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti neseparované azurové, žluté a purpurové kazety odpovídá normě ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek
a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento produkt HP je poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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