Datový list

HP 410 Tiskový spotřební materiál LaserJet

(CF410A, CF411A, CF413A, CF412A, CF410XD, CF252XM, CF410X, CF411X, CF413X, CF412X)

Ideální pro tvorbu barevných výtisků profesionální kvality při vysokých rychlostech, na které
jsou vaše tiskárna nebo multifunkční zařízení HP připraveny, a současná ochrana proti
podvodům.
Spolehněte se na konzistentní kvalitu barev HP díky originálním tonerovým kazetám HP s technologií
JetIntelligence, které zajišťují tisk více stránek při vysokých rychlostech , cenově dostupný tisk s
vysokou výtěžností a technologii zamezující padělání. To je něco, s čím se konkurenční výrobky
nemohou rovnat.
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Více stran a vyšší užitná hodnota než kdy dříve

1

Buďte si jisti, že naše kazety přinášejí přidanou hodnotu.1 Originální tonerové kazety HP s technologií JetIntelligence zajistí tisk více stránek než kdykoli
dříve.1 Spolehněte se na funkci inteligentního sledování hladin toneru a cenově dostupné kazety s vysokou výtěžností.2,3
Vytěžte ze své investice maximum Technologie maximalizace stránek zajišťuje dodávku více stran na kazetu než byla možná kdykoli předtím.1

Rychlý tisk bez újmy na kvalitě

Vytvářejte konzistentní barevné dokumenty v profesionální kvalitě při rychlostech, které tiskárna nebo multifunkční tiskárna HP hravě zvládá. Originální
tonerové kazety HP s technologií JetIntelligence se vyrovnají vysokým rychlostem vaší tiskárny a poskytují výsledky přesně podle vašich představ.
Spolehněte se na profesionální kvalitu při vysokých rychlostech díky HP ColorSphere 3.

Pomáhá chránit před podvody a zajišťuje zachování kvality.

Pomozte chránit svou firmu před falešnými kazetami s exkluzivní technologií zabezpečení proti podvodům od HP. Zvládejte firemní náklady a zachovávejte
standardy kvality pro tiskárny a multifunkční zařízení HP LaserJet díky zásadám používání pouze originálních produktů HP a ochrany kazet.
Zajišťují, že získáte autentickou kvalitu HP kvalitu, za kterou jste zaplatili, s inovativní technologií zabezpečení proti podvodům.

Pomozte chránit svou investici

Tiskněte více kvalitních stránek na tiskárnách a multifunkčních tiskárnách HP.1 Originální tonerové kazety HP s technologií JetIntelligence se vyrovnají
rychlostem vaší tiskárny a zajistí tak konzistentní výsledky. Vyberte si toner, se kterým tiskárna dosáhne maximálního výkonu – originální kazety HP.
Spolehněte se na profesionální kvalitu při vysokých rychlostech – výtisk od výtisku – díky HP ColorSphere 3.

Výtěžnost HP 305X originální černé tonerové kazety LaserJet a 305A originální azurové, purpurové nebo žluté tonerové kazety s vysokou výtěžností ve srovnání s HP 410X originální azurovou, purpurovou nebo žlutou
kazetou s vysokou výtěžností podle normy ISO/IEC 19798. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 HP 410X Azurová, purpurová a žlutá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností není součástí balení tiskárny; je možné je zakoupit samostatně. Více informací naleznete na stránce
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Ve srovnání s měřičem kazet u předchozích produktů.
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Prohlášení o kompatibilitě
Řada barevných tiskáren HP LaserJet Pro M452; Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Pro M477

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

CF410A

HP 410A Černá originální tonerová kazeta LaserJet

2 300 stran

363 x 102 x 123 mm

0,9 kg

888793807507

CF411A

HP 410A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet 2 300 stran

363 x 102 x 123 mm

0,9 kg

888793807514

CF413A

HP 410A Purpurová originální tonerová kazeta
LaserJet

2 300 stran

363 x 102 x 123 mm

0,9 kg

888793807538

CF412A

HP 410A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet

2 300 stran

363 x 102 x 123 mm

0,9 kg

888793807521

CF410XD

HP 410X Dvojbalení černých originálních tonerových Na kazetu: 6 500 stran
kazet LaserJet s vysokou výtěžností

363 x 242 x 123 mm

1,9 kg

190780321324

CF252XM

HP 410X Trojbalení originálních tonerových kazet
LaserJet, azurová/purpurová/žlutá

363 x 327 x 123 mm

2,7 kg

190780321348

CF410X

HP 410X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s 6 500 stran
vysokou výtěžností

363 x 121 x 123 mm

0,95 kg

888793807545

CF411X

HP 410X Azurová originální tonerová kazeta LaserJet 5 000 stran
s vysokou výtěžností

363 x 109 x 123 mm

0,9 kg

888793807552

CF413X

HP 410X Purpurová originální tonerová kazeta
LaserJet s vysokou výtěžností

5 000 stran

363 x 109 x 123 mm

0,9 kg

888793807576

CF412X

HP 410X Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet s 5 000 stran
vysokou výtěžností

363 x 109 x 123 mm

0,9 kg

888793807569

Na kazetu: 5 000 stran

*Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti neseparované azurové, žluté a purpurové kazety odpovídá normě ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek
a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento produkt HP je poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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