Fişa de date

Consumabile de imprimare LaserJet HP 312
(CF380A, CF380X, CF380XD, CF381A, CF382A, CF383A, CF440AM)

Produse ideale pentru clienţii din firme care doresc să imprime eficient documente de calitate
profesională, la o valoare deosebită.
Obţineţi un aspect profesional al documentelor şi materialelor de marketing atunci când imprimaţi cu
cartuşele de toner LaserJet originale HP. Menţineţi productivitatea acasă sau la birou evitând irosirea
timpului şi a consumabilelor. Aceste cartuşe sunt concepute special pentru echipamentul MFP.

Contaţi pe calitate.

Aşteptaţi-vă la calitate şi obţineţi-o de fiecare dată de la cartuşele de toner LaserJet originale HP. Evitaţi reimprimările, irosirea consumabilelor şi
întârzierile costisitoare ce pot surveni când utilizaţi cartuşe care nu sunt originale.

Bucuraţi-vă de rezultate impresionante – fără pauză.

Menţineţi cursul activităţii. Aveţi încredere în cartuşele de toner LaserJet originale HP, pentru imprimări consistente, neîntrerupte, care ţin pasul cu ritmul
activităţii şi nu vă afectează bugetul.

Reîncepeţi lucrul neîntârziat.

Nu pierdeţi timpul. Înlocuiţi cartuşele de toner LaserJet originale HP în câteva secunde şi reveniţi la imprimare. Acestea sunt concepute special pentru
echipamente HP LaserJet MFP, pentru o instalare rapidă şi simplă.

Realizaţi un impact puternic cu un efort minim.

Contribuiţi la conservarea resurselor. Reciclaţi cartuşele de toner LaserJet originale HP – este simplu şi gratuit cu programul HP Planet Partners, disponibil
în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din întreaga lume.1

1Disponibilitatea

programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor originale HP sunt disponibile în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din Asia, Europa, America de Nord şi America de Sud, prin programul
HP Planet Partners. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/recycle.
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Declaraţie de compatibilitate
HP Color LaserJet Pro MFP M476 series

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a cartuşului * Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

CF380A

Cartuş de toner LaserJet original HP 312A Negru

2.400 pagini

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367747

CF380X

Cartuş de toner LaserJet original de capacitate
extinsă HP 312X Negru

4.400 pagini

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367754

CF380XD

Pachet cu 2 cartuşe de toner LaserJet originale de
capacitate extinsă HP 312X Negru

Per cartuş: 4.400 pagini

385 x 218 x 125 mm

1,80 kg

888793635186

CF381A

Cartuş de toner LaserJet original HP 312A Cyan

2.700 pagini

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367761

CF382A

Cartuş de toner LaserJet original HP 312A Galben

2.700 pagini

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367778

CF383A

Cartuş de toner LaserJet original HP 312A Magenta

2.700 pagini

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367785

CF440AM

Pachet cu 3 cartuşe de toner LaserJet originale HP
312A Cyan/Magenta/Galben

Per cartuş: 2.700 de pagini

385 x 327 x 125 mm

2,70 kg

888793635193

*Capacitatea medie aproximativă de imprimare cu negru se bazează pe ISO/IEC 19798. Capacitatea medie aproximativă de imprimare combinată cu cyan, galben, magenta se bazează pe
ISO/IEC 19798. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
Garanţie HP Premium Protection. Se garantează că acest produs HP nu prezintă defecte de material şi de manoperă.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cele prezentate în imagini. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi
modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele
produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau
editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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