Tiedot

HP 126 LaserJet -tulostustarvikkeet
(CE310A, CE310AD, CE311A, CE312A, CE313A, CF341A, CE314A)

Ihanteellinen ammattimaisen jäljen tulostamiseen kotitoimistoissa ja pienyrityksissä. Nämä
kasetit tuottavat tasaista korkealaatuista jälkeä.
HP 126 LaserJet -tulostustarvikkeiden ansiosta saat ammattimaisilta näyttävät asiakirjat ja
markkinointimateriaalit ja pidät yllä tuottavuutta kotona tai toimistossa välttämällä ajan ja
tarvikkeiden haaskausta. Nämä tulostuskasetit on suunniteltu erityisesti takaamaan tulostuksen
luotettavuus.

Tulosta upeita väri- ja mustavalkoasiakirjoja.

Tee ammattimainen vaikutus tulostamalla upeita väriasiakirjoja, mustavalkoisia tekstiasiakirjoja ja markkinointimateriaaleja. Tämä kiiltävä väriaine tuottaa
valokuvalaatuista grafiikkaa ja kuvia. Saat yritystason tuloksia laajalla laserpaperivalikoimalla.

Pysy tuottavana tulostamalla tasaisesti ja luotettavasti.

Pidä tulostuskustannukset alhaisina tuottavuudesta tinkimättä. Alkuperäiset HP Color LaserJet -värikasetit takaavat keskeytymättömän, tasalaatuisen
tulostuksen. Vältä tarvikkeiden haaskaaminen ja kalliiksi käyvät viiveet käyttämällä kasetteja, joiden suunnittelussa on tähdätty erinomaiseen
luotettavuuteen.

Kierrätä tarvikkeet helposti.

Kun on aika asentaa uusi kasetti, voit luottaa siihen, että HP-kasetti on helppo ja nopea vaihtaa. Kierrätä vanhat kasetit HP Planet Partners -ohjelman
avulla.1

Ohjelman saatavuus vaihtelee. HP Planet Partners -ohjelman ansiosta HP-väriainekasetteja 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 Pro CP1020 -väritulostinsarja

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

Paino

UPC-tunnus

CE310A

HP 126A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti

1 200 sivua

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161128

CE310AD

HP 126A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti,
kaksoispakkaus

Mustekasettia kohti: 1 200 sivua

363 x 166 x 86 mm

1,0 kg

886112379674

CE311A

HP 126A, alkuperäinen syaani LaserJet-värikasetti

1 000 sivua

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161135

CE312A

HP 126A, alkuperäinen keltainen LaserJet-värikasetti 1 000 sivua

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161142

CE313A

HP 126A, alkuperäinen magenta LaserJet-värikasetti 1 000 sivua

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161159

CF341A

HP 126A, alkuperäinen syaani/magenta/keltainen
LaserJet-värikasetti, kolmoispakkaus

Mustekasettia kohti: 1 000 sivua
(syaani), 1 000 sivua (magenta),
1 000 sivua (keltainen)

363 x 249 x 86 mm

1,5 kg

886112385606

CE314A

HP 126A LaserJet -kuvarumpu

14 000 sivua (mustav.)
7 000 sivua (värillisiä)

363 x 92 x 160 mm

0,70 kg

884962223352

*Likimääräinen mustan kasetin keskiarvoriittoisuus ISO/IEC 19798 -standardin perusteella. Likimääräinen yhdistelmäkasetin (syaani, magenta ja keltainen) keskiarvoriittoisuus ISO/IEC
19798 -standardin perusteella. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
HP:n Premium Protection -takuu. Tälle HP-tuotteelle annetaan materiaali- ja valmistusviat kattava takuu.

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