Datablad

HP 305 LaserJet-printerforbrugsvarer

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

Ideel til hjemmekontoret og små virksomheder, der sætter pris på pålidelighed, og som har
brug for at udskrive professionelle dokumenter og marketingmaterialer i høj kvalitet.
Når du udskriver med originale HP LaserJet-tonerpatroner, ser dokumenter og marketingmateriale
professionelt ud. Bevar produktiviteten ved at undgå spildtid og spildte forbrugsvarer. Disse patroner
er udviklet direkte til din HP LaserJet Pro-printer.

Print imponerende tekstdokumenter i farver og sort/hvid.

Giv et professionelt indtryk med imponerende dokumenter og marketingmateriale i farve eller sort/hvid. Originale HP LaserJet-tonerpatroner har en glans,
der giver grafik og billeder i fotokvalitet, så du opnår resultater i professionel kvalitet på mange typer papir til laserprintere.
Få maksimal gennemslagskraft med levende farver.

Bevar produktiviteten - med ensartet og driftssikker udskrivning

Hold udskrivningsomkostningerne nede, samtidig med at produktiviteten opretholdes. De originale HP LaserJet-tonerpatroner sikrer ensartet udskrivning
uden afbrydelser. Patronerne er designet til ekstraordinær driftssikkerhed, og du undgår derfor spild af forbrugsvarer og dyre forsinkelser.
Du får pålidelig udskrivning og høj kvalitet, også under vanskelige miljømæssige forhold.

Du kan nemt udskifte, installere og genbruge forbrugsvarer

Når det er tid til at installere en ny patron, sørger HP's alt-i-ét patron for, at det er nemt og hurtigt. Send de gamle printerpatroner til genbrug via HP Planet
Partners.1
Nem installation – HP-patronernes alt-i-et-design gør det nemt og hurtigt at udskifte tonerpatroner.

1

Programmet findes ikke i alle lande. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Pro 300/400-farveprinter-/MFP-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet * Mål (l x b x d)

Vægt

UPC-kode

CF370AM

HP 305A Pakke med 3 stk., cyan/magenta/gul,
originale blækpatroner

Pr. patron: 2.600 sider cyan, 2.600 385 x 327 x 125 mm
sider magenta, 2.600 sider gul

2,7 kg

887111403049

CE410A

Original HP 305A LaserJet-tonerpatron, sort

2.200 sider

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772348

CE411A

Original HP 305A LaserJet-tonerpatron, cyan

2.600 sider

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772362

CE413A

Original HP 305A LaserJet-tonerpatron, magenta

2.600 sider

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772386

CE412A

Original HP 305A LaserJet-tonerpatron, gul

2.600 sider

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772379

CE410L

Økonomisk, original HP 305L LaserJet-tonerpatron, 1.400 sider
sort

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467138

CE411L

Økonomisk, original HP 305L LaserJet-tonerpatron, 1.400 sider
cyan

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467145

CE413L

Økonomisk, original HP 305L LaserJet-tonerpatron, 1.400 sider
magenta

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467169

CE412L

Økonomisk, original HP 305L LaserJet-tonerpatron, 1.400 sider
gul

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467152

CE410XD

Originale HP 305X LaserJet-tonerpatroner med høj
kapacitet, sort, 2-pak

Pr. patron: 4.000 sider

385 x 218 x 125 mm

1,8 kg

887111315649

CE410X

Original HP 305X LaserJet-tonerpatron med høj
kapacitet, sort

4.000 sider

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772355

*Anslået antal sider i gennemsnit af en farvesammensætning af cyan, gul, magenta er baseret på ISO/IEC 19798. Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de udskrevne
siders indhold og andre faktorer. Der findes flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP's Premium Protection-garanti. Dette HP-produkt garanteres at være uden fejl og fabrikationsmæssige mangler.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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