Datový list

HP 312 LaserJet Tiskový spotřební materiál
(CF380A, CF380X, CF380XD, CF381A, CF382A, CF383A, CF440AM)

Ideální pro firemní zákazníky, kteří vyžadují efektivní tisk dokumentů v profesionální kvalitě s
nízkými náklady.
Vytvářejte dokumenty a marketingové materiály s profesionálním vzhledem při použití originálních
tonerových kazet HP LaserJet. Vyhněte se plýtvání časem a spotřebním materiálem a udržujte svou
domácnost nebo kancelář produktivní. Tyto kazety byly speciálně navrženy pro vaši multifunkční
tiskárnu.

Spolehněte se na kvalitu.

Očekávejte kvalitu – a to za všech okolností – od originálních tonerových kazet HP LaserJet. Vyhněte se opakovanému tisku, vyplýtvání spotřebního
materiálu a nákladným zpožděním způsobeným neoriginálními kazetami.

Těšte se na působivé výsledky – bez přerušení.

Směřujte svou firmu neustále vpřed. Spolehněte se na originální tonerové kazety HP LaserJet, které vám zajistí konzistentní, nepřerušovaný tisk
odpovídající vašim pracovním potřebám a cenovým nárokům.

Vraťte se zpět rovnou k práci.

Neztrácejte čas. Originální tonerové kazety HP LaserJet vyměníte za pár sekund a můžete se vrátit k tisku. Jsou speciálně navrženy pro vaši multifunkční
tiskárnu HP LaserJet a umožňují rychlou a snadnou instalaci.

Udělejte velký dojem s minimálním úsilím.

Pomozte chránit přírodní zdroje. Recyklujte originální tonerové kazety HP LaserJet – je to snadné a bezplatné prostřednictvím programu HP Planet
Partners, který je dostupný ve více než 50 zemích a oblastech světa1.

1Dostupnost

programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím
programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.
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Prohlášení o kompatibilitě
Řada barevných multifunkčních zařízení HP LaserJet Pro M476

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

CF380A

HP 312A Černá originální tonerová kazeta LaserJet

2 400 stran

385 × 109 × 125 mm

0,90 kg

887111367747

CF380X

HP 312X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s 4 400 stran
vysokou výtěžností

385 × 109 × 125 mm

0,90 kg

887111367754

CF380XD

HP 312X Dvojbalení černé originální tonerové kazety Na kazetu: 4 400 stran
LaserJet s vysokou výtěžností

385 × 218 × 125 mm

1,80 kg

888793635186

CF381A

HP 312A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet 2 700 stran

385 × 109 × 125 mm

0,90 kg

887111367761

CF382A

HP 312A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet

2 700 stran

385 × 109 × 125 mm

0,90 kg

887111367778

CF383A

HP 312A Purpurová originální tonerová kazeta
LaserJet

2 700 stran

385 × 109 × 125 mm

0,90 kg

887111367785

CF440AM

HP 312A Trojbalení originálních tonerových kazet
LaserJet (azurová, purpurová, žlutá)

Na kazetu: 2 700 stran

385 x 327 x 125 mm

2,70 kg

888793635193

*Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798. 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 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručním listem přiloženým k těmto produktům a službám. Žádné ze zde
uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v
tomto dokumentu.
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