Dane techniczne

Materiały eksploatacyjne do drukarek HP 126 LaserJet
(CE310A, CE310AD, CE311A, CE312A, CE313A, CF341A, CE314A)

Doskonałe rozwiązanie dla profesjonalnych klientów drukujących w biurach domowych lub
małych firmach. Te wkłady zapewniają jednolite rezultaty wysokiej jakości.
Materiały eksploatacyjne do drukarek HP 126 LaserJet zapewniają profesjonalny wygląd
dokumentów i materiałów marketingowych oraz wydajność pracy w domu i w biurze, ponieważ
pozwalają zaoszczędzić czas i materiały eksploatacyjne. To kasety stworzone z myślą o
niezawodności.

Drukowanie znakomitej jakości dokumentów w czerni i w kolorze.

Dzięki dokumentom i materiałom marketingowym z bogatymi kolorami i w doskonałej czerni przekonasz klientów do swojej oferty. Błyszczący toner,
który pozwala na wydruk zdjęć i obrazów z profesjonalną jakością. Gwarancja uzyskania rezultatów o najwyższej jakości na różnych papierach do drukarek
laserowych.

Wydajność, niezawodność i zawsze wysoka jakość.

Niezmienna wydajność przy niskich kosztach druku. Oryginalne kolorowe wkłady laserowe HP LaserJet zapewniają bezproblemowe drukowanie i zawsze
jednakowo dobre rezultaty. Wkłady zaprojektowano z myślą o wyjątkowej niezawodności, aby uniknąć marnowania materiałów eksploatacyjnych i
kosztownych opóźnień.

Łatwy recykling materiałów eksploatacyjnych.

Konstrukcja wkładów HP zapewnia szybką i bezproblemową wymianę. Program HP Planet Partners zapewnia możliwość recyklingu starych wkładów
laserowych.1

1Dostępność

programu jest różna. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling wkładów z tonerem HP w ponad 50 krajach, terytoriach i regionach w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Południowej.
Więcej informacji jest dostępnych pod adresem http://www.hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności
Drukarka HP Color LaserJet Pro seria CP1020

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CE310A

HP 126A oryginalny wkład z czarnym tonerem
LaserJet

1200 stron

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161128

CE310AD

HP 126A zestaw 2 oryginalnych wkładów z czarnym Na wkład: 1200 stron
tonerem LaserJet

363 x 166 x 86 mm

1,0 kg

886112379674

CE311A

HP 126A oryginalny wkład z błękitnym tonerem
LaserJet

1000 stron

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161135

CE312A

HP 126A oryginalny wkład z żółtym tonerem
LaserJet

1000 stron

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161142

CE313A

HP 126A oryginalny wkład z purpurowym tonerem
LaserJet

1000 stron

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161159

CF341A

HP 126A zestaw 3 oryginalnych wkładów z tonerem Na wkład: 1000 stron (błękitny),
363 x 249 x 86 mm
LaserJet: błękitny/purpurowy/żółty
1000 stron (purpurowy), 1000 stron
(żółty)

1,5 kg

886112385606

CE314A

HP 126A bęben obrazowy LaserJet

0,70 kg

884962223352

14000 stron (w czerni)
7000 stron (w kolorze)

363 x 92 x 160 mm

*Przybliżona średnia wydajność wkładu czarnego według normy ISO/IEC 19798. Przybliżona średnia wydajność wkładu błękitnego, żółtego, purpurowego według normy ISO/IEC 19798.
Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Gwarancja HP Premium Protection. HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych
dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa
gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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