Dane techniczne

Kasety z tonerem HP 38 LaserJet
(Q1338A, Q1338D)

Wkłady laserowe HP 38 LaserJet oferują wspaniałą jakość wydruków, niezawodność i łatwą w
obsłudze konstrukcję. Zostały opracowane razem z drukarkami HP i gwarantują zawsze
wyraźne wydruki.

Produkt zaprojektowany z myślą o codziennym drukowaniu różnorodnych dokumentów w czerni, głównie za
pośrednictwem sieci.

Profesjonalna jakość za każdym razem.

Dokumenty profesjonalnej jakości i bezproblemowe drukowanie w firmie. Wyraźny tekst i szczegółowa czarna grafika strona po stronie. Oryginalne wkłady
z tonerem HP LaserJet są opracowywane i testowane razem z drukarką w celu zapewnienia jednolitych rezultatów.

Oryginalne wkłady laserowe HP zapewniają maksymalny czas pracy drukarki bez przestojów.

Oryginalne wkłady laserowe HP LaserJet pozwalają zwiększyć wydajność pracy. Udoskonalony toner HP szybko łączy się z dokumentami, zapewniając
krótki czas drukowania i wysoką jakość. Zestawy dwóch oryginalnych wkładów HP zapewniają szybką i łatwą instalację oraz wyjątkowe korzyści.

Odpowiedzialne drukowanie i łatwy recykling wkładów.

HP to uznany lider w dziedzinie ochrony środowiska. Oryginalne wkłady z udoskonalonym tonerem HP LaserJet pomagają zapewnić oszczędności w
zakresie zużycia energii1 oraz chronić środowisko. Program HP Planet Partners2 zapewnia odpowiedzialny recykling oryginalnych wkładów HP.

1Obliczenia

dotyczące oszczędności energii oparto na wynikach monochromatycznych drukarek HP LaserJet i porównaniu energooszczędnych tonerów zastosowanych w najnowszym modelu drukarek danej klasy ze
starszą drukarką z tonerem konwencjonalnym. Podane zużycie energii w czasie drukowania jest dzielone przez liczbę stron drukowanych na minutę. Rzeczywiste oszczędności mogą być inne.
2Dostępność programu jest uzależniona od regionu. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling oryginalnych wkładów HP na obszarze ponad 50 krajów, terytoriów i regionów w Azji, Europie i obu
Amerykach. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności
Drukarki serii HP LaserJet 4200

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

Wymiary (dł x szer x gł) Waga

Średnia wydajność kasety
z tonerem

Q1338A

HP 38A wkład z czarnym tonerem

808736185417

385 x 192 x 312 mm

2,8 kg

12 000 stron

Q1338D

HP 38A zestaw 2 oryginalnych wkładów z czarnym
tonerem LaserJet

808736633994

395 x 397 x 332 mm

5,3 kg

Na wkład: 12 000 stron

Przybliżona średnia wydajność wg normy ISO/IEC 19752. 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.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP
udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie
może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
4AA5-3318PLE, Czerwiec 2014

