Datasheet

HP 312 LaserJet printing supplies

(CF380A, CF380X, CF380XD, CF381A, CF382A, CF383A, CF440AM)

Ideaal voor zakelijke gebruikers die efficiënt en voordelig documenten van professionele
kwaliteit willen afdrukken.
Met originele HP LaserJet tonercartridges drukt u documenten en marketingmateriaal op een
professionele manier af. Werk thuis en op kantoor productiever en voorkom tijdverlies en onnodig
gebruik van supplies. Deze cartridges zijn speciaal voor de MFP ontworpen.

Kies voor kwaliteit.

Originele HP LaserJet tonercartridges leveren telkens opnieuw de kwaliteit die u verwacht. Vermijd opnieuw afdrukken, verspilling van supplies of
vertragingen zoals die kunnen optreden met cartridges van een ander merk.

Indrukwekkende resultaten – zonder onderbrekingen.

Maak uw afdrukomgeving efficiënter. Gebruik originele HP LaserJet tonercartridges om consistent, zonder onderbreking en prijsbewust af te drukken.

Direct weer aan het werk.

Verspil geen tijd. U vervangt originele HP LaserJet tonercartridges in enkele seconden en kunt direct doorgaan met afdrukken. U kunt ze snel en
gemakkelijk plaatsen in de HP LaserJet MFP.

Maak veel indruk met weinig moeite.

Ga zuinig om met grondstoffen. Recycle uw originele HP LaserJet tonercartridges gemakkelijk en gratis met het HP Planet Partners-programma dat
wereldwijd in meer dan 50 landen en regio's beschikbaar is.1

1Het

programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via
het HP Planet Partners-programma. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
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Verklaring over compatibiliteit
HP Color LaserJet Pro MFP M476-serie

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

CF380A

HP 312A originele zwarte LaserJet tonercartridge

2400 pagina's

385 x 109 x 125 mm

900 gr

887111367747

CF380X

HP 312X originele high-capacity zwarte LaserJet
tonercartridge

4400 pagina's

385 x 109 x 125 mm

900 gr

887111367754

CF380XD

HP 312X originele high-capacity zwarte LaserJet
tonercartridges, 2-pack

Per cartridge: 4400 pagina's

385 x 218 x 125 mm

1,8 kg

888793635186

CF381A

HP 312A originele cyaan LaserJet tonercartridge

2700 pagina's

385 x 109 x 125 mm

900 gr

887111367761

CF382A

HP 312A originele gele LaserJet tonercartridge

2700 pagina's

385 x 109 x 125 mm

900 gr

887111367778

CF383A

HP 312A originele magenta LaserJet tonercartridge 2700 pagina's

385 x 109 x 125 mm

900 gr

887111367785

CF440AM

HP 312A originele cyaan/magenta/gele LaserJet
tonercartridges, 3-pack

385 x 327 x 125 mm

2,7 kg

888793635193

Per cartridge: 2.700 pagina's

*Geschatte gemiddelde opbrengst in zwart gebaseerd op ISO/IEC 19798. Geschatte gemiddelde gezamenlijke opbrengst in cyaan, magenta en geel gebaseerd op ISO/IEC 19798. De
werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
HP's Premium Protection garantie. Dit HP product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke
garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet
aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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