Datablad

HP 312 LaserJet förbrukningsmaterial
(CF380A, CF380X, CF380XD, CF381A, CF382A, CF383A)

Idealiskt för företagskunder som vill skriva ut dokument av professionell kvalitet effektivt
och få valuta för pengarna.
Ge dokument och marknadsföringsmaterial ett professionellt utseende genom att skriva ut med
äkta HP LaserJet-tonerkassetter. Undvik att slösa med tid och förbrukningsmaterial och upprätthåll
produktiviteten hemma eller på kontoret. Dessa kassetter är specifikt utformade för
multifunktionsskrivare (MFP).

Räkna med kvalitet.

Med äkta HP LaserJet-tonerkassetter får du bästa kvalitet – varje gång. Du slipper göra om utskrifter och undviker det materialslöseri och de dyra
förseningar som kan resultera om du använder något annat än originalen.

Gläd dig åt imponerande resultat – utan paus.

Se till att driva verksamheten framåt. Du kan lita på att de äkta HP LaserJet-tonerkassetterna ger oavbrutna utskrifter av jämn kvalitet, vilket gör det
lättare för att fokusera på uppgiften och hålla sig inom budgetramarna.

Fortsätt med det du ska direkt.

Slösa inte bort någon tid. Byt ut äkta HP LaserJet-tonerkassetter i ett kick och fortsätt med utskriften. De är särskilt utformade för att vara snabba och
enkla att installera i din HP LaserJet-skrivare eller multifunktionsprodukt.

Gör starkt intryck med liten insats.

Hjälp till att spara på resurser. Återvinn dina äkta HP LaserJet-tonerkassetter – det är enkelt och kostnadsfritt med HP Planet Partners-programmet som
finns i över 50 länder och områden världen över.1

1Programmets

tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HP originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP
Planet Partner-programmet. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetsförklaring
HP Color LaserJet Pro MFP M476-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

CF380A

HP 312A svart original LaserJet tonerkassett

2 400 sidor

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367747

CF380X

HP 312X svart original LaserJet tonerkassett med
hög kapacitet

4 400 sidor

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367754

CF380XD

Äkta HP 312X 2-pack Black LaserJet-tonerkassetter Per kassett: 4 400 sidor
med hög kapacitet

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

888793635186

CF381A

HP 312A cyan original LaserJet tonerkassett

2 700 sidor

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367761

CF382A

HP 312A gul original LaserJet tonerkassett

2 700 sidor

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367778

CF383A

HP 312A magenta original LaserJet tonerkassett

2 700 sidor

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367785

*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer
information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HPs Premium Protection-garanti. HP garanterar att denna produkt inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli
inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och
tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.
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