Datasheet

HP 126 LaserJet printing supplies

(CE310A, CE310AD, CE311A, CE312A, CE313A, CF341A, CE314A)

Ideaal om professionele prints te maken in een klein bedrijf of thuiskantoor. Deze cartridges
produceren consistente resultaten van hoge kwaliteit.
HP 126 LaserJet printing supplies geven documenten en marketingmateriaal een professionele
uitstraling en waarborgen de productiviteit thuis en op kantoor door verspilling van tijd en supplies te
voorkomen. Deze cartridges zijn speciaal ontworpen op betrouwbaarheid.

Print documenten met schitterende kleuren en zwarte tekst.

Print effectieve documenten en marketingmaterialen in kleur en zwart-wit die uw bedrijf een professionele uitstraling geven. De glanzende toner
produceert tekeningen en afbeeldingen van fotokwaliteit. Professionele resultaten op een scala aan lasermedia.

Werk productief dankzij consistent, betrouwbaar afdrukken.

Houd de afdrukkosten laag en de productiviteit hoog. Originele HP Color LaserJet tonercartridges werken consistent en zonder onderbreking. Voorkom
verspilling van supplies en tijdverlies met uitzonderlijk betrouwbare cartridges.

Recycle supplies eenvoudig.

Als het tijd is om een nieuwe cartridge te installeren, waarborgt HP's cartridgeontwerp een snelle, gemakkelijke vervanging. Recycle uw oude
tonercartridges via HP Planet Partners.1

1Het

programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor HP tonercartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het
HP Planet Partners-programma. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
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Verklaring over compatibiliteit
HP LaserJet Pro CP1020 kleurenprinterserie

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

CE310A

HP 126A originele zwarte LaserJet tonercartridge

1200 pagina's

363 x 83 x 86 mm

500 gr

884962161128

CE310AD

HP 126A originele zwarte LaserJet tonercartridge,
2-pack

Per cartridge: 1200 pagina's

363 x 166 x 86 mm

1 kg

886112379674

CE311A

HP 126A originele cyaan LaserJet tonercartridge

1000 pagina's

363 x 83 x 86 mm

500 gr

884962161135

CE312A

HP 126A originele gele LaserJet tonercartridge

1000 pagina's

363 x 83 x 86 mm

500 gr

884962161142

CE313A

HP 126A originele magenta LaserJet tonercartridge 1000 pagina's

363 x 83 x 86 mm

500 gr

884962161159

CF341A

HP 126A originele cyaan/magenta/gele LaserJet
tonercartridge, 3-pack

Per cartridge: 1000 pagina's cyaan, 363 x 249 x 86 mm
1000 pagina's magenta, 1000
pagina's geel

1,5 kg

886112385606

CE314A

HP 126A LaserJet fotogevoelige rol

14.000 pagina's (zwart)
7000 pagina's (kleur)

700 gr

884962223352

363 x 92 x 160 mm

*Geschatte gemiddelde opbrengst in zwart gebaseerd op ISO/IEC 19798. Geschatte gemiddelde gezamenlijke opbrengst in cyaan, magenta en geel gebaseerd op ISO/IEC 19798. De
werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
HP's Premium Protection garantie. Dit HP product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke
garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit
document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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