Adatlap

HP 126 LaserJet nyomtatási kellékanyagok
(CE310A, CE310AD, CE311A, CE312A, CE313A, CF341A, CE314A)

Ideális választás a professzionális munkákat nyomtató otthoni iroda vagy kisvállalkozás
számára. Ezek a kazetták egyenletes, csúcsminőségű eredményeket biztosítanak.
A HP 126 LaserJet nyomtatási kellékanyagok professzionális megjelenést nyújtanak a
dokumentumoknak és a marketinganyagoknak, az idő- és anyagveszteség kiküszöbölésével pedig
folyamatos házi vagy irodai termelékenységet biztosítanak. Ezeket a kazettákat kifejezetten a
megbízhatóságra tervezték.

Káprázatos színes és fekete szöveges dokumentumok.

Professzionális hatás a káprázatos színes és fekete szövegű dokumentumok és marketinganyagok nyomtatásával. A festék fényes kivitele fotóminőségű
grafikákat és képeket eredményez. Professzionális eredmények lézernyomtató-papírok széles választékán.

Egységes és megbízható minőséggel tarthatja fenn a termelékenységet.

Alacsony nyomtatási költségek változatlan hatékonyság mellett. Az eredeti HP LaserJet színes tonerkazetták egyenletes, folyamatos nyomtatást
biztosítanak. A kiemelkedő megbízhatóságú kazetták révén elkerülheti a kellékanyagok pazarlását és a költséges időveszteségeket.

A kellékanyag egyszerűen újrahasznosíthatók.

Új kazetta behelyezésekor biztos lehet benne, hogy a HP kazettái gyorsan és könnyen cserélhetők. A régi tonerkazetták a HP Planet Partners programon
keresztül újrahasznosíthatók.1

1A

program elérhetősége változó. A HP tonerkazetták visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában, jelenleg több mint 50
országban és területen érhető el. További információ: http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP LaserJet Pro CP1020 színesnyomtató-sorozat

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

CE310A

HP 126A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta

1200 oldal

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161128

CE310AD

HP 126A 2 darabos fekete eredeti LaserJet
tonerkazetták

Patrononként: 1200 oldal

363 x 166 x 86 mm

1,0 kg

886112379674

CE311A

HP 126A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta

1000 oldal

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161135

CE312A

HP 126A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta

1000 oldal

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161142

CE313A

HP 126A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta

1000 oldal

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161159

CF341A

HP 126A 3 darabos ciánkék/bíbor/sárga eredeti
LaserJet tonerkazetták

Patrononként: 1000 oldal ciánkék, 363 x 249 x 86 mm
1000 oldal bíbor, 1000 oldal sárga

1,5 kg

886112385606

CE314A

HP 126A LaserJet képalkotó henger

14000 oldal (fekete)
7000 oldal (színes)

0,70 kg

884962223352

363 x 92 x 160 mm

*Becsült átlagos fekete kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány alapján. Becsült átlagos kompozit ciánkék, sárga, bíbor kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány alapján. A tényleges kapacitás a
kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancia
A HP Prémium garanciális védelme. Ez a HP-termék anyagában és kidolgozásában is garantáltan hibátlan.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A
HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és mulasztásokért.
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