Datablad

HP 312 LaserJet-printerforbrugsvarer
(CF380A, CF380X, CF380XD, CF381A, CF382A, CF383A, CF440AM)

Ideel til professionelle brugere, der ønsker at udskrive dokumenter i professionel kvalitet og
samtidig få meget for pengene.
Når du udskriver med originale HP LaserJet-tonerpatroner, ser dokumenter og marketingmateriale
professionelt ud. Bevar produktiviteten hjemme eller på kontoret ved at undgå spild af tid og
forbrugsvarer. Disse patroner er udviklet specielt til din MFP.

Du kan regne med kvaliteten.

Forvent kvalitet – og få det hver gang – med de originale HP LaserJet-tonerpatroner. Undgå genudskrivning, spildte forbrugsvarer og dyre forsinkelser,
hvilket man kan opleve med uoriginale patroner.

Få imponerende resultater – uden pause.

Få din virksomhed ud i overhalingsbanen. Stol på originale HP LaserJet-tonerpatroner til ensartet print uden afbrydelser, der hjælper dig med at klare
opgaverne og holde budgettet.

Kom straks i gang med det vigtige.

Spild ikke tiden. Udskift originale HP LaserJet-tonerpatroner på få sekunder, og fortsæt med udskrivningen. De er udviklet specielt til din HP LaserJet MFP,
så installationen bliver nem og hurtig.

Gør en stor forskel næsten uden besvær.

Vær med til at bevare ressourcer. Genbrug dine originale HP LaserJet-tonerpatroner – det er nemt og gratis via HP Planet Partners-programmet, der
tilbydes i mere end 50 lande og områder over hele verden.1

1Programmet

findes ikke i alle lande. HP's Planet Partners-program til returnering og genanvendelse af originale HP-patroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og
Sydamerika. Få mere at vide på http://www.hp.com/recycle.

Datablad | HP 312 LaserJet-printerforbrugsvarer

Kompatibilitetserklæring
HP Color LaserJet Pro MFP M476-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet * Mål (l x b x d)

Vægt

UPC-kode

CF380A

Original HP 312A LaserJet-tonerpatron, sort

2.400 sider

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367747

CF380X

Original HP 312X LaserJet-tonerpatron med høj
kapacitet, sort

4.400 sider

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367754

CF380XD

Originale HP 312X LaserJet-tonerpatroner med høj
kapacitet, sort, 2-pak

Pr. patron: 4.400 sider

385 x 218 x 125 mm

1,80 kg

888793635186

CF381A

Original HP 312A LaserJet-tonerpatron, cyan

2.700 sider

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367761

CF382A

Original HP 312A LaserJet-tonerpatron, gul

2.700 sider

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367778

CF383A

Original HP 312A LaserJet-tonerpatron, magenta

2.700 sider

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367785

CF440AM

Originale HP 312A LaserJet-tonerpatroner,
cyan/magenta/gul, 3-pak

Pr. patron: 2700 sider

385 x 327 x 125 mm

2,70 kg

888793635193

*Anslået antal sider i gennemsnit for sort er baseret på ISO/IEC 19798. 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 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier
for HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.
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