Datablad

HP 38 LaserJet-tonerkassetter
(Q1338A, Q1338D)

HP 38A LaserJet tonerkassetter ger suverän utskriftskvalitet, tillförlitlig prestanda och
lättanvänd design. De har utvecklats tillsammans med din HP-skrivare för att ge tydliga,
skarpa resultat varje gång.

Utformade för dagliga utskrifter av en mängd olika svartvita dokument, främst via nätverket.

Få professionell kvalitet, gång på gång.

Producera dokument med professionell kvalitet och få problemfria utskrifter för ditt företag. Skriv ut tydlig text och skarp, svart grafik sida efter sida. HP
LaserJet originaltonerkassetter är utformade och testade med skrivaren för att ge konsekventa resultat.

Maximera driftstiden med original HP LaserJet tonerkassetter.

Sätt fart på effektiviteten med original HP LaserJet tonerkassetter. Förbättrad HP toner fäster snabbt på dokumenten vilket ger snabba utskrifter med
enastående kvalitet. Du får snabb och enkel installation och exceptionellt mycket för pengarna med original HP i tvåpack.

Skriv ut på ett ansvarsfullt sätt och återvinn enkelt kassetterna.

Du kan lita på HP:s miljöåtagande. Original HP LaserJet tonerkassetter med förbättrad toner kan hjälpa dig att spara energi1 och har utvecklats med miljön
i åtanke. Återvinn original HP kassetter på ett ansvarsfullt sätt med HP Planet Partners2.

1Beräkningen

av energibesparingar baseras på HPs svartvita LaserJet-skrivare där den energisnåla tonern i den senaste skrivarmodellen inom en klass jämförs med en äldre modell med konventionell toner. Den angivna
energiförbrukningen under utskrift divideras med antalet utskrivna sidor per minut. De verkliga besparingarna kan variera.
2Tillgängligheten till programmet 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 LaserJet 4200 skrivarserie

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

UPC-kod

Yttermått (l x b x d)

Vikt

Q1338A

HP 38A svart LaserJet-tonerkassett, original

808736185417

385 x 192 x 312 mm

2,8 kg

Antal sidor, medeltal
12 000 sidor

Q1338D

HP 38A 2-pack svart original LaserJet-tonerkassett

808736633994

395 x 397 x 332 mm

5,3 kg

Per patron: 12 000 sidor

Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information
finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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