Údajový list

Tlačový spotrebný materiál HP LaserJet 305

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

Ideálne pre používateľov v domácich kanceláriách a malé podniky, ktoré oceňujú spoľahlivosť
a potrebujú tlačiť vysokokvalitné profesionálne dokumenty a marketingové materiály.
Vytvárajte dokumenty a propagačné materiály s profesionálnym vzhľadom pomocou originálnych
tonerových kaziet HP LaserJet. Neplytvajte časom ani spotrebným materiálom a zachovajte si
produktivitu. Tieto kazety sú navrhnuté špeciálne pre tlačiareň HP LaserJet Pro.

Tlačte úžasné farebné a čierne textové dokumenty.

Urobte profesionálny dojem tlačou nádherných farebných a čiernobielych dokumentov a marketingových materiálov. Lesk originálnych tonerov HP
LaserJet umožňuje tlač grafiky a obrázkov vo fotografickej kvalite. Získate tak výsledky podnikateľskej kvality na širokej škále papierov pre laserovú tlač.

Zostaňte produktívni – dosiahnite jednotnú a spoľahlivú tlač.

Udržiavajte nízke náklady na tlač a zachovajte si produktivitu. Originálne tonerové kazety HP LaserJet umožňujú neprerušovanú tlač stabilnej kvality.
Kazety sú navrhnuté na výnimočnú spoľahlivosť, čím sa znižuje tvorba odpadu a nákladné omeškania.

Jednoduchá výmena, inštalácia a recyklácia.

Keď je čas nainštalovať novú kazetu, môžete veriť, že dizajn kazety HP typu všetko-v-jednom urýchli a uľahčí výmenu kazety. Recyklujte svoje staré tlačové
kazety prostredníctvom programu HP Planet Partners.1

1Dostupnosť

programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia originálnych tonerových kaziet HP sú momentálne dostupné prostredníctvom programu HP Planet Partners vo vyše 50 krajinách, teritóriách a regiónoch v Ázii,
Európe, Severnej a Južnej Amerike. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Farebné a multifunkčné tlačiarne radu HP LaserJet Pro 300/400

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

CE410L

Čierna originálna úsporná tonerová kazeta HP 305L 1400 strán
LaserJet

Priemerná výdatnosť kazety *

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467138

CE410A

Čierna originálna tonerová kazeta HP 305A LaserJet 2200 strán

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772348

CE410X

Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou
výťažnosťou HP 305X LaserJet

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772355

CE410XD

Dvojbalenie čiernych originálnych tonerových kaziet s Na jednu kazetu: 4000 strán
vysokou výťažnosťou HP 305X LaserJet

385 x 218 x 125 mm

1,8 kg

887111315649

CE411L

Azúrová originálna úsporná tonerová kazeta HP 305L 1400 strán
LaserJet

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467145

CE411A

Azúrová originálna tonerová kazeta HP 305A
LaserJet

2600 strán

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772362

CE412L

Žltá originálna úsporná tonerová kazeta HP 305L
LaserJet

1400 strán

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467152

CE412A

Žltá originálna tonerová kazeta HP 305A LaserJet

2600 strán

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772379

CE413L

Purpurová originálna úsporná tonerová kazeta HP
305L LaserJet

1400 strán

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467169

CE413A

Purpurová originálna tonerová kazeta HP 305A
LaserJet

2600 strán

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772386

CF370AM

Trojbalenie (azúrová/purpurová/žltá) originálnych
tonerových kaziet HP 305A LaserJet

Na jednu kazetu: 2600 strán
azúrová, 2600 strán purpurová,
2600 strán žltá

385 x 327 x 125 mm

2,7 kg

887111403049

4000 strán

*Približná priemerná výťažnosť kombinovanej azúrovej, žltej a purpurovej na základe normy ISO/IEC 19798. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a
ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento výrobok HP sa poskytuje záruka, že neobsahuje chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o
zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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