Dane techniczne

Materiały eksploatacyjne HP 312 LaserJet
(CF380A, CF380X, CF380XD, CF381A, CF382A, CF383A, CF440AM)

Doskonały wybór dla użytkowników biznesowych, którzy wymagają profesjonalnych
wydruków dokumentów za wyjątkowo niską cenę.
Drukowanie z wykorzystaniem oryginalnych wkładów laserowych HP zapewnia profesjonalny wygląd
dokumentów i materiałów marketingowych. Większa wydajność pracy w domu i w biurze bez
marnowania czasu i materiałów eksploatacyjnych. Te wkłady zostały zaprojektowane z myślą o
współpracy z Twoim urządzeniem wielofunkcyjnym.

Jakość, na którą możesz liczyć.

Oryginalne wkłady laserowe HP zapewniają wysoką jakość druku za każdym razem. Bez ponownego drukowania, marnowania materiałów
eksploatacyjnych i kosztownych opóźnień, które mogą być wynikiem stosowania nieoryginalnych wkładów.

Rezultaty, które robią wrażenie – bez przestojów.

Utrzymaj dobre wyniki swojej firmy. Oryginalne wkłady laserowe HP zapewniają bezproblemowe drukowanie o stabilnej jakości, zgodnie z planem i
budżetem.

Możesz natychmiast wrócić do pracy.

Oszczędzaj cenny czas. Wymień oryginalne wkłady laserowe HP w ciągu kilku sekund i wracaj do drukowania. Zaprojektowane specjalnie dla Twojego
urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet w celu przyspieszenia i ułatwienia instalacji.

Imponujące wyniki bez wysiłku.

Pomóż chronić zasoby naturalne. Oryginalne wkłady laserowe HP można łatwo i bezpłatnie poddać recyklingowi dzięki programowi HP Planet Partners,
który jest dostępny w ponad 50 krajach i terytoriach na całym świecie.1

1Dostępność

programu może być różna. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling wkładów drukujących HP w ponad 50 krajach, terytoriach i regionach w Azji, Europie, Ameryce Północnej i
Południowej. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności
Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Pro seria M476

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CF380A

HP 312A wkład z czarnym tonerem LaserJet

2400 stron

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367747

CF380X

HP 312X wkład z czarnym tonerem o wysokiej
wydajności

4400 stron

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367754

CF380XD

HP 312X zestaw 2 oryginalnych, wysokowydajnych
wkładów laserowych czarnych

Na wkład: 4400 stron

385 x 218 x 125 mm

1,80 kg

888793635186

CF381A

HP 312A wkład z błękitnym tonerem LaserJet

2700 stron

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367761

CF382A

HP 312A wkład z żółtym tonerem LaserJet

2700 stron

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367778

CF383A

HP 312A wkład z purpurowym tonerem LaserJet

2700 stron

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367785

CF440AM

Zestaw 3 oryginalnych wkładów z
niebieskim/purpurowym/żółtym tonerem HP 312A
LaserJet

Na wkład: 2700 stron

385 x 327 x 125 mm

2,70 kg

888793635193

*Przybliżona średnia wydajność wkładu czarnego według normy ISO/IEC 19798. Przybliżona średnia wydajność wkładu błękitnego, żółtego, purpurowego według normy ISO/IEC 19798.
Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Gwarancja HP Premium Protection. HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może różnić się wyglądem od przedstawionych ilustracji. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, zostały określone w oświadczeniach gwarancyjnych
dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa
gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pominięcia w tym dokumencie.
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