Údajový list

Spotrebný materiál tlačiarne HP 126 LaserJet
(CE310A, CE310AD, CE311A, CE312A, CE313A, CF341A, CE314A)

Ideálne pre tlač profesionálnych výstupov v domácich kanceláriách alebo malých podnikoch.
Tieto kazety poskytujú stále, vysokokvalitné výsledky.
Spotrebný materiál HP 126 LaserJet umožňuje, že dokumenty a marketingové materiály vyzerajú
profesionálne a udržiava produktivitu vašej domácnosti alebo kancelárie bez strácania času a
vyhadzovania spotrebného materiálu. Tieto kazety sú špeciálne navrhnuté pre spoľahlivosť na ktorú
sa môžete spoľahnúť.

Tlačte úžasné farebné a čierne textové dokumenty.

Urobte profesionálny dojem tlačou nádherných farebných a čiernych dokumentov a marketingových materiálov. Lesk tohto tonera poskytuje fotografickú
kvalitu grafiky a obrázkov. Získajte výsledky profesionálnej kvality na širokej škále papierov určených na laserovú tlač.

Zostaňte produktívni – dosiahnite jednotnú a spoľahlivú tlač.

Udržiavajte nízke náklady na tlač a zachovajte si produktivitu. Originálne farebné tonerové kazety HP LaserJet umožňujú neprerušovanú tlač v stabilnej
kvalite. Predchádzajte nadmernej spotrebe materiálu a nákladným prestojom s kazetami, ktoré boli navrhnuté tak, aby boli výnimočne spoľahlivé.

Jednoducho recyklovateľný spotrebný materiál.

Keď nadíde čas na inštaláciu novej kazety, môžete sa spoľahnúť, že vďaka dizajnu kazety HP bude výmena rýchla a jednoduchá. Recyklujte staré tonerové
kazety prostredníctvom programu HP Planet Partners.1

1Dostupnosť

programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia tonerových kaziet HP sú v súčasnosti dostupné prostredníctvom programu HP Planet Partners vo vyše 50 krajinách, teritóriách a regiónoch v Ázii, Európe, Severnej a
Južnej Amerike. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Rad farebných tlačiarní HP LaserJet Pro CP1020

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

CE310A

Čierna originálna tonerová kazeta HP 126A LaserJet 1200 strán

Priemerná výdatnosť kazety *

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161128

CE310AD

Dvojbalenie čiernych originálnych tonerových kaziet Na jednu kazetu: 1200 strán
HP 126A LaserJet

363 x 166 x 86 mm

1,0 kg

886112379674

CE311A

Azúrová originálna tonerová kazeta HP 126A
LaserJet

1000 strán

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161135

CE312A

Žltá originálna tonerová kazeta HP 126A LaserJet

1000 strán

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161142

CE313A

Purpurová originálna tonerová kazeta HP 126A
LaserJet

1000 strán

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161159

CF341A

Trojbalenie (azúrová/purpurová/žltá) originálnych
tonerových kaziet HP 126A LaserJet

Na jednu kazetu: 1000 strán
azúrová, 1000 strán purpurová,
1000 strán žltá

363 x 249 x 86 mm

1,5 kg

886112385606

CE314A

Zobrazovací valec HP 126A LaserJet

14000 strán (čierna)
7000 strán (farebná)

363 x 92 x 160 mm

0,70 kg

884962223352

*Približná priemerná výťažnosť čiernej na základe normy ISO/IEC 19798. Približná priemerná výťažnosť kombinovanej azúrovej, žltej a purpurovej na základe normy ISO/IEC 19798.
Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento výrobok HP sa poskytuje záruka, že neobsahuje chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom
dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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