Údajový list

Tlačový spotrebný materiál HP 312 LaserJet
(CF380A, CF380X, CF380XD, CF381A, CF382A, CF383A, CF440AM)

Ideálne pre firemných zákazníkov, ktorí požadujú tlač dokumentov profesionálnej kvality za
skvelú cenu.
Vytvárajte dokumenty a propagačné materiály s profesionálnym vzhľadom pomocou originálnych
tonerových kaziet HP LaserJet. Udržujte produktivitu domácnosti alebo kancelárie bez plytvania
časom a prostriedkami. Tieto kazety sú špeciálne navrhnuté pre vaše multifunkčné zariadenie.

Spoľahnite sa na kvalitu.

Od originálnych tonerových kaziet HP LaserJet očakávajte kvalitu a zakaždým ju aj získajte. Vyhnite sa opakovaniu tlače, plytvaniu spotrebným materiálom
a nákladným zdržaniam, ktoré sa môžu vyskytnúť pri neoriginálnych kazetách.

Dosahujte pôsobivé výsledky bez prerušení.

Posúvajte svoje podnikanie neustále dopredu. Dôverujte originálnym tonerovým kazetám HP LaserJet pre trvalú, neprerušovanú tlač, ktorá vám umožní
splniť úlohu v rámci rozpočtu.

Vrhnite sa do podnikania.

Nestrácajte čas. Originálne tonerové kazety HP LaserJet môžete vymeniť v priebehu pár sekúnd a pokračovať v tlači. Sú špeciálne navrhnuté pre vaše
multifunkčné zariadenie HP LaserJet pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu.

Zanechajte veľký dojem s minimálnym úsilím.

Pomáhajte chrániť zdroje. Recyklujte originálne tonerové kazety HP LaserJet – vďaka programu HP Planet Partners je to jednoduché, bezplatné a dostupné
vo vyše 50 krajinách a teritóriách na celom svete1.

1Dostupnosť

programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia originálnych kaziet HP sú v súčasnosti dostupné prostredníctvom programu HP Planet Partners vo viac než 50 krajinách, teritóriách a oblastiach v Ázii, Európe a
Severnej a Južnej Amerike. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Rad multifunkčných farebných tlačiarní zariadení HP LaserJet Pro M476

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

CF380A

Originálna čierna tonerová kazeta HP 312A LaserJet 2400 strán

Priemerná výdatnosť kazety *

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367747

CF380X

Originálna čierna tonerová kazeta s vysokou
výťažnosťou HP 312X LaserJet

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367754

CF380XD

Dvojbalenie čiernych originálnych tonerových kaziet s Na jednu kazetu: 4 400 strán
vysokou výťažnosťou HP 312X LaserJet

385 x 218 x 125 mm

1,80 kg

888793635186

CF381A

Originálna azúrová tonerová kazeta HP 312A
LaserJet

2700 strán

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367761

CF382A

Originálna žltá tonerová kazeta HP 312A LaserJet

2700 strán

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367778

CF383A

Originálna purpurová tonerová kazeta HP 312A
LaserJet

2700 strán

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367785

CF440AM

Trojbalenie (azúrová/purpurová/žltá) originálnych
tonerových kaziet HP 312A LaserJet

Na jednu kazetu: 2 700 strán

385 x 327 x 125 mm

2,70 kg

888793635193

4400 strán

*Približná priemerná výťažnosť čiernej na základe normy ISO/IEC 19798. Približná priemerná výťažnosť kombinovanej azúrovej, žltej a purpurovej na základe normy ISO/IEC 19798.
Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento výrobok HP sa poskytuje záruka, že neobsahuje chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky výslovne uvedené v záručnom
dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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