Dane techniczne

Materiały eksploatacyjne HP 305 LaserJet

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

Idealne rozwiązanie dla domowych biur i małych firm, w których ceni się niezawodność i
jakość wydruku profesjonalnych dokumentów i materiałów marketingowych.
Drukowanie z wykorzystaniem oryginalnych wkładów z tonerem HP LaserJet zapewnia
profesjonalny wygląd dokumentów i materiałów marketingowych. Zawsze wysoka wydajność bez
marnowania czasu i materiałów eksploatacyjnych. Te wkłady zostały specjalnie zaprojektowane z
myślą o konkretnym modelu drukarki HP LaserJet Pro.

Drukowanie znakomitej jakości dokumentów w czerni i w kolorze

Dzięki dokumentom i materiałom marketingowym w bogatych kolorach i doskonałej czerni zrobisz wrażenie na klientach. Połysk oryginalnego tonera HP
LaserJet zapewnia fotograficzną jakość grafiki i obrazów, dając profesjonalnej jakości rezultaty na różnych rodzajach papieru do drukarek laserowych.
Żywe kolory drukowanych dokumentów zrobią większe wrażenie.

Wysoka produktywność – niezawodność i zawsze wysoka jakość

Utrzymanie wydajności przy niskich kosztach druku. Oryginalne wkłady z tonerem HP LaserJet zapewniają bezproblemowe drukowanie i rezultaty o stałej
jakości. Wkłady zaprojektowano z myślą o wyjątkowej niezawodności, aby uniknąć marnowania zasobów i kosztownych opóźnień.
Użytkownicy mogą być pewni niezawodności i wysokiej jakości wydruków niezależnie od warunków otoczenia.

Łatwa wymiana, instalacja i recykling materiałów eksploatacyjnych

Wkłady HP zostały zaprojektowane według zasady „wszystko w jednym”, dzięki czemu wymiana wkładów jest szybka i łatwa. Program HP Planet Partners
umożliwia recykling starych wkładów.1
Błyskawiczna instalacja – konstrukcja wielofunkcyjnych wkładów drukujących HP umożliwia ich szybką i prostą wymianę.

1

Dostępność programu może być różna. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności
Seria drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet Pro 300/400 Color Printer/MFP

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

CF370AM

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Waga

Kod UPC

HP 305A zestaw 3 oryginalnych wkładów z tonerem Na wkład: 2600 stron (błękitny),
385 x 327 x 125 mm
LaserJet: błękitny/purpurowy/żółty
2600 stron (purpurowy), 2600 stron
(żółty)

2,7 kg

887111403049

CE410A

HP 305A oryginalny wkład z czarnym tonerem
LaserJet

2200 stron

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772348

CE411A

HP 305A oryginalny wkład z błękitnym tonerem
LaserJet

2600 stron

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772362

CE413A

HP 305A oryginalny wkład z purpurowym tonerem
LaserJet

2600 stron

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772386

CE412A

HP 305A oryginalny wkład z żółtym tonerem
LaserJet

2600 stron

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772379

CE410L

HP 305L oryginalny ekonomiczny wkład laserowy
czarny

1400 stron

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467138

CE411L

HP 305L oryginalny ekonomiczny wkład laserowy
błękitny

1400 stron

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467145

CE413L

HP 305L oryginalny ekonomiczny wkład laserowy
purpurowy

1400 stron

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467169

CE412L

HP 305L oryginalny ekonomiczny wkład laserowy
żółty

1400 stron

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467152

CE410XD

HP 305X zestaw 2 oryginalnych wkładów z czarnym Na wkład: 4000 stron
tonerem LaserJet XL

385 x 218 x 125 mm

1,8 kg

887111315649

CE410X

HP 305X oryginalny wkład z czarnym tonerem
LaserJet XL

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772355

4000 stron

Wymiary (dł x szer x gł)

*Przybliżona średnia wydajność składnika niebieskiego, żółtego, purpurowego w oparciu o normę ISO/IEC 19798. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od
zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Gwarancja HP Premium Protection. HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z
tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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