Tiedot

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

Erityisesti yritysasiakkaille, jotka haluavat tulostaa ammattilaislaatuisia asiakirjoja
erinomaiseen hintaan.
Saat asiakirjoista ja markkinointimateriaaleista ammattimaisilta näyttäviä, kun tulostat alkuperäisillä
HP LaserJet -värikaseteilla. Pidä tuottavuutesi korkeana kotona tai toimistossa välttämällä ajan ja
tarvikkeiden haaskausta. Nämä kasetit on suunniteltu monitoimitulostintasi varten.

Luota laatuun.

Alkuperäisiä HP LaserJet -värikasetteja käyttäessäsi saat laatua kerta kerran jälkeen. Vältä uudelleentulostukset, materiaalien haaskaus ja viiveet, joita
muut kuin alkuperäiset kasetit saattavat aiheuttaa.

Saat vaikuttavia tuloksia tauotta.

Pidä liiketoimintasi liikkeessä. Voit luottaa siihen, että alkuperäiset HP LaserJet -väriainekasetit takaavat yhtenäisen ja häiriöttömän tulostuksen, joka
auttaa pitämään kulut kurissa ja sinut tehtävien tasalla.

Palaa häiriöttä liiketoimiin.

Älä tuhlaa aikaa. Vaihda alkuperäiset HP LaserJet -värikasetit muutamassa sekunnissa ja palaa tulostukseen. Kasetit on suunniteltu erityisesti HP LaserJet
-monitoimitulostimille helppoa ja nopeaa asentamista silmällä pitäen.

Pieni vaiva, suuri vaikutus.

Säästä resursseja. Kierrätä alkuperäiset HP LaserJet -värikasettisi. Se on helppoa ja ilmaista HP Planet Partners -ohjelman kautta yli 50 maassa/alueella
eri puolilla maailmaa.1

1Ohjelman

saatavuus vaihtelee alueittain. HP Planet Partners -ohjelman ansiosta alkuperäisiä HP-kasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 50 maassa/alueella Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
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Yhteensopivuuslausunto
HP Color LaserJet Pro MFP M476 series

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

Paino

UPC-tunnus

CF380A

HP 312A LaserJet -värikasetti, musta, alkuperäinen

2 400 sivua

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367747

CF380X

HP 312X -väriainekasetti, riittoisa, musta,
alkuperäinen, LaserJet

4 400 sivua

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367754

CF380XD

HP 312X, alkuperäinen riittoisa musta
LaserJet-värikasetti, kaksoispakkaus

Kasettia kohti: 4 400 sivua

385 x 218 x 125 mm

1,80 kg

888793635186

CF381A

HP 312A LaserJet -värikasetti, syaani, alkuperäinen

2 700 sivua

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367761

CF382A

HP 312A LaserJet -värikasetti, keltainen,
alkuperäinen

2 700 sivua

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367778

CF383A

HP 312A -väriainekasetti, magenta, alkuperäinen,
LaserJet

2 700 sivua

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367785

CF440AM

HP 312A, alkuperäinen syaani/magenta/keltainen
LaserJet-värikasetti, kolmoispakkaus

Mustekasettia kohti: 2 700 sivua

385×327×125 mm

2,70 kg

888793635193

*Likimääräinen mustan kasetin keskiarvoriittoisuus ISO/IEC 19798 -standardin perusteella. Likimääräinen yhdistelmäkasetin (syaani, magenta ja keltainen) keskiarvoriittoisuus ISO/IEC
19798 -standardin perusteella. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
HP:n Premium Protection -takuu. Tälle HP-tuotteelle annetaan materiaali- ja valmistusviat kattava takuu.
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