Dataark

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

Ideell til profesjonelle utskrifter i hjemmekontorer og mindre bedrifter. Disse patronene
sørger for konsistente kvalitetsresultater.
HP 126 LaserJet-utskriftsrekvisita gir dokumenter og markedsføringsmateriell et profesjonelt
utseende og sørger for et produktivt hjem eller kontor ved å unngå sløsing med tid og rekvisita. Disse
kassettene er spesialutviklet med tanke på pålitelighet.

Skriv ut flotte farger og svarte tekstdokumenter.

Gi et profesjonelt inntrykk ved å skrive ut imponerende dokumenter i farger og svart tekst og markedsføringsmateriell. Glansen i denne toneren gir grafikk
og bilder i fotokvalitet. Få resultater i forretningskvalitet på et bredt utvalg av laserpapir.

Vær produktiv - få konsistent og pålitelig utskrift.

Hold utskriftkostnadene nede og oppretthold produktiviteten. Originale HP Color LaserJet-tonerkassetter gir konsistent og uavbrutt utskrift. Unngå
rekvisitasløsing og kostbare forsinkelser med kassetter som er laget for enestående pålitelighet.

Enkel resirkulering av skriverrekvisita.

Når det er tid for å installere en ny kassett, kan du stole på at HPs kassettdesign gjør utskiftingen rask og enkel. Resirkuler de gamle tonerkassettene
gjennom HP Planet Partners.1

1Programtilgjengelighet

varierer. Retur og resirkulering av tonerkassetter fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet
Partners-program. Se http://www.hp.com/recycle for å få mer informasjon.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Pro CP1020 Color-skrivere

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

CE310A

HP 126A svart original LaserJet-tonerkassett

1200 sider

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161128

CE310AD

HP 126A 2-pakning svarte originale
LaserJet-tonerkassetter

Per patron/kassett. 1200 sider

363 x 166 x 86 mm

1,0 kg

886112379674

CE311A

HP 126A cyan original LaserJet-tonerkassett

1000 sider

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161135

CE312A

HP 126A gul original LaserJet-tonerkassett

1000 sider

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161142

CE313A

HP 126A magenta original LaserJet-tonerkassett

1000 sider

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161159

CF341A

HP 126A 3-pakning cyan/magenta/gul originale
LaserJet-tonerkassetter

Per patron/kassett. 1000 sider
363 x 249 x 86 mm
(cyan), 1000 sider (magenta), 1000
sider (gul)

1,5 kg

886112385606

CE314A

HP 126A LaserJet-bildetrommel

14000 sider (svart-hvitt)
7000 sider (farger)

0,70 kg

884962223352

363 x 92 x 160 mm

*Omtrentlig sammensatt kapasitet i snitt for svart basert på ISO/IEC 19798.
Omtrentlig sammensatt kapasitet i snitt for cyan, gul og magenta basert på ISO/IEC 19798. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer.
Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
HPs Premium-beskyttelsesgaranti. Dette HP-produktet garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i
dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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