Tiedot

HP 38 LaserJet -värikasetit
(Q1338A, Q1338D)

HP 38 LaserJet -värikasetit takaavat loistavan tulostuslaadun, vakaan suorituskyvyn ja
helpon käytön. Ne on suunniteltu yhdessä HP-tulostimen kanssa, ja ne tuottavat selkeää ja
terävää jälkeä jokaisella tulostuskerralla.

Suunniteltu erilaisten yksiväristen asiakirjojen päivittäiseen tulostukseen ensisijaisesti verkon välityksellä.

Saat ammattimaista laatua joka kerran.

Tuota ammattimaisia asiakirjoja ja helpota yrityksen tulostustöitä. Tulosta terävää tekstiä ja tarkkoja kuvia sivu toisensa perään. Alkuperäiset HP LaserJet
-värikasetit on suunniteltu ja testattu tulostimen kanssa, joten tulos on aina tasalaatuinen.

Maksimoi toimivuus käyttämällä alkuperäisiä HP Laser Jet -mustekasetteja.

Tehosta tuottavuutta alkuperäisillä HP LaserJet -värikaseteilla. Tehostettu HP-väriaine kiinnittyy asiakirjoihin hetkessä ja nopeuttaa näin laadukkaiden
asiakirjojen tulostamista. Asennus käy nopeasti ja vaivattomasti, ja Original HP -kaksoispakkaukset tulevat käytössä edullisiksi.

Tulosta vastuullisesti ja kierrätä kasetit helposti.

Voit luottaa HP:n ympäristöystävällisyyteen. HP:n tehostettua väriainetta sisältävät alkuperäiset HP LaserJet -värikasetit säästävät energiaa1 ja ovat
ympäristöystävällisiä. Kierrätä alkuperäiset HP-mustekasetit vastuullisesti HP Planet Partners -ohjelman välityksellä2.

1Energiansäästölaskelma

perustuu HP:n LaserJet-mustavalkotulostimiin: uusinta tulostinta ja siinä käytettävää energiaa säästävää väriainetta verrataan luokkansa sisällä aiempaan tulostinmalliin, jossa käytetään
perinteistä väriainetta. Ilmoitettu tulostuksenaikainen energiankulutus jaetaan minuutissa tulostettujen sivujen määrällä. Todellinen säästö saattaa vaihdella.
2 Ohjelman saatavuus vaihtelee. HP Planet Partners -ohjelman ansiosta alkuperäisiä HP-mustekasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 50 maassa tai alueella Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
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Yhteensopivuuslausunto
HP LaserJet 4200 Printer series

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

UPC-tunnus

Mitat (korkeus x leveys Paino
x syvyys)

Riittoisuus keskimäärin

Q1338A

HP 38A -värikasetti, musta, alkuperäinen, LaserJet

808736185417

385 x 192 x 312 mm

2,8 kg

12 000 sivua

Q1338D

HP 38A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti,
kaksoispakkaus

808736633994

395 x 397 x 332 mm

5,3 kg

Mustekasettia kohti:
12 000 sivua

Likimääräinen keskiarvoriittoisuus, perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
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