Datový list

Tiskový spotřební materiál HP 126 LaserJet
(CE310A, CE310AD, CE311A, CE312A, CE313A, CF341A, CE314A)

Ideální pro tisk v profesionální kvalitě v domácí kanceláři nebo malé firmě. Tyto kazety
zajišťují konzistentní a vysoce kvalitní výsledky.
S tiskovými spotřebními materiály HP 126 LaserJet budou vaše dokumenty a marketingové materiály
vypadat profesionálně a vaše domácnost nebo kancelář zůstane produktivní, protože se vyhnete
plýtvání časem a spotřebním materiálem. Tyto kazety jsou speciálně navržené tak, abyste mohli
počítat s jejich spolehlivostí.

Tiskněte ohromující barevné a černobílé dokumenty.

Ohromující barevné a černobílé dokumenty a marketingové materiály udělají na klienty maximální dojem. Lesk tohoto toneru zaručuje fotografickou kvalitu
obrazu. Získejte profesionální výsledky na široké škále papírů pro laserové tiskárny.

Zůstaňte produktivní díky konzistentnímu a spolehlivému tisku.

Udržujte nízké náklady na tisk a zůstaňte produktivní. Originální tonerové kazety HP Colour LaserJet zajišťují bezproblémový tisk s trvalými výsledky.
Zabraňte plýtvání spotřebním materiálem a nákladným zpožděním s kazetami, které zajišťují výjimečnou spolehlivost.

Snadná recyklace spotřebního materiálu.

Pokud je načase vložit novou kazetu, díky konstrukci kazet HP bude výměna rychlá a snadná. Recyklujte staré tonerové kazety prostřednictvím programu
HP Planet Partners.1

1Dostupnost

programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace tonerových kazet HP je v současnosti k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím programu
HP Planet Partners. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.
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Prohlášení o kompatibilitě
Řada tiskáren HP LaserJet Pro CP1020 Color

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

CE310A

HP 126A Černá originální tonerová kazeta LaserJet

1 200 stran

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161128

CE310AD

HP 126A Dvojbalení černé originální tonerové kazety Na kazetu: 1 200 stran
LaserJet

363 x 166 x 86 mm

1,0 kg

886112379674

CE311A

HP 126A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet 1 000 stran

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161135

CE312A

HP 126A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet

1 000 stran

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161142

CE313A

HP 126A Purpurová originální tonerová kazeta
LaserJet

1 000 stran

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161159

CF341A

HP 126A Trojbalení originálních tonerových kazet –
azurová, purpurová, žlutá

Na kazetu: 1 000 stran azurová, 1
000 stran purpurová, 1 000 stran
žlutá

363 x 249 x 86 mm

1,5 kg

886112385606

CE314A

HP 126A LaserJet Zobrazovací válec

14 000 stran (černobíle)
7 000 stran (barevně)

363 x 92 x 160 mm

0,70 kg

884962223352

*Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798. Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti neseparované azurové, žluté a purpurové kazety odpovídá normě ISO/IEC
19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento produkt HP je poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručním listem přiloženým k těmto produktům a službám. Žádné ze zde
uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v
tomto dokumentu.
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