Dane techniczne

Materiały eksploatacyjne do drukarek HP 415 LaserJet
(W2030A
W2030A,, W2030X, W2031A, W2031X, W2032A, W2032X, W2033A, W2033X
W2033X))

Idealne rozwiązanie do tworzenia profesjonalnej jakości kolorowych wydruków z dużą prędkością, do jakiej
stworzona została Twoja drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne HP, z jednoczesną ochroną przed podróbkami.
Drukuj dokumenty w żywych kolorach za pomocą oryginalnych, zaprojektowanych specjalnie do danej drukarki tonerów HP z
technologią JetIntelligence. Do wysokonakładowego drukowania w biurze1 wybierz wersje o dużej wydajności z technologią
ochrony przed podróbkami HP.

Drukowanie z dużą prędkością – bez wpływu na jakość
Drukuj kolorowe dokumenty profesjonalnej jakości z maksymalną szybkością, do jakiej zaprojektowano
drukarkę. Oryginalne tonery HP z technologią JetIntelligence zostały zaprojektowane z myślą o
maksymalnej szybkości drukarki i profesjonalnej jakości wydrukach.
Niezawodna, imponująca jakość przy dużych szybkościach druku, dzięki zastosowaniu specjalnie
opracowanego tonera HP ColorSphere 3, precyzyjnie dopasowanego do szybkości drukarki HP.

Więcej stron i większe korzyści z zakupu opcjonalnych tonerów o dużej wydajności2
Pewność najwyższej jakości. Oryginalne tonery HP z technologią JetIntelligence dostępne w
ekonomicznych wersjach o dużej wydajności usprawniają pracę, dzięki możliwości inteligentnego
monitorowania poziomów tonera.1
Drukuj nawet trzykrotnie więcej stron, stosując opcjonalne oryginalne tonery HP z technologią
JetIntelligence o dużej wydajności.1,2

Korzystaj z odpowiednich wkładów drukujących
Zabezpiecz się przed podrabianymi wkładami drukującymi i uzyskaj niezawodną jakość, dzięki technologii
ochrony przed podróbkami. Zarządzaj kosztami i jakością druku w całej flocie. Korzystaj z usługi HP
SureSupply, aby zamawiać odpowiednie wkłady drukujące HP do drukarek HP.3
Nowatorska technologia ochrony przed podróbkami ułatwia osiągnięcie autentycznej jakości HP, za którą
płacisz.

Pomóż chronić swoją inwestycję
Funkcje tonerów HP ułatwiają drukowanie. Tylko oryginalne tonery HP z technologią JetIntelligence
zostały zaprojektowane i opracowane z myślą o zwiększeniu wydajność drukarek i urządzeń
wielofunkcyjnych HP oraz efektywności pracy w biurze.
Zaplanuj wydatki – użyj narzędzia HP Web Jetadmin, aby monitorować zużycie tonera i otrzymywać
regularne informacje o materiałach eksploatacyjnych.3
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Informacje o zgodności
Drukarka HP Color LaserJet Pro z serii M454, urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro z serii M479

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

UPC code

W2030A

Oryginalny czarny toner HP 415A LaserJet

2400 stron

363 x 102 x 123 mm

0,93 kg

192018046344

W2030X

Oryginalny czarny toner HP 415X LaserJet o dużej wydajności

7500 stron

363 x 121 x 123 mm

0,95 kg

192018046382

W2031A

Oryginalny błękitny toner HP 415A LaserJet

2100 stron

363 x 102 x 123 mm

0,86 kg

192018046351

W2031X

Oryginalny błękitny toner HP 415X LaserJet o dużej wydajności

6000 stron

363 x 109 x 123 mm

0,9 kg

192018046399

W2032A

Oryginalny żółty toner HP 415A LaserJet

2100 stron

363 x 102 x 123 mm

0,86 kg

192018046368

W2032X

Oryginalny żółty toner HP 415X LaserJet o dużej wydajności

6000 stron

363 x 109 x 123 mm

0,9 kg

192018046405

W2033A

Oryginalny purpurowy toner HP 415A LaserJet

2100 stron

363 x 102 x 123 mm

0,86 kg

192018046375

W2033X

Oryginalny purpurowy toner HP 415X LaserJet o dużej wydajności

6000 stron

363 x 109 x 123 mm

0,9 kg

192018046412

*Przybliżona średnia wydajność wg 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.
*Przybliżona średnia wydajność kompozytu błękitnego, żółtego, purpurowego wg 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.
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Oryginalne tonery HP 415X LaserJet o dużej wydajności nie są dołączone do drukarek – należy je zakupić oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Oryginalne tonery HP 415X LaserJet o dużej wydajności porównywano z oryginalnymi tonerami HP 415A LaserJet z technologią JetIntelligence. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://ww.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Szczegóły zawiera arkusz danych urządzenia oraz lista funkcji obsługiwanych przez oprogramowanie HP Web Jetadmin.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2019 HP 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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