Datablad

HP 126 LaserJet-skrivartillbehör

(CE310A, CE310AD, CE311A, CE312A, CE313A, CF341A, CE314A)

Idealisk för professionella utskrifter på hemmakontor eller småföretag. Dessa patroner ger
konsekventa resultat av hög kvalitet.
HP 126 LaserJet-förbrukningsmaterial ger dokument och marknadsföringsmaterial ett professionellt
utseende och upprätthåller produktiviteten i hemmet eller på kontoret genom att du undviker slöseri
med tid och förbrukningsmaterial. Dessa kassetter är särskilt utformade för att ge tillförlitlighet som
du kan räkna med.

Skriv ut snygga dokument i färg och svartvitt.

Gör ett professionellt intryck genom att skriva ut iögonfallande textdokument och marknadsföringsmaterial i färg och svartvitt. Tonerns glans ger grafik
och bilder av fotokvalitet. Du får resultat av professionell kvalitet på många olika typer av laserpapper.

Håll produktiviteten uppe – få konsekventa, tillförlitliga utskrifter.

Håll utskriftskostnaderna nere och bibehåll produktiviteten. HP LaserJet-originaltonerkassetter ger oavbrutna utskrifter av jämn kvalitet. Undvik
bortkastat förbrukningsmaterial och dyra förseningar med kassetter som är utformade för att vara exceptionellt pålitliga.

Tillbehör som återvinns enkelt.

När det är dags att installera en ny kassett kan du lita på att HPs kassettdesign gör bytet snabbt och enkelt. Återvinn dina gamla tonerkassetter med HP
Planet Partners.1

1Tillgängligheten

till programmet varierar. Retur och återvinning av HPs tonerkassetter finns för närvarande i fler än 50 länder, territorier och regioner i Asien, Europa och Nord- och Sydamerika via HP Planet
Partners-programmet. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.

Datablad | HP 126 LaserJet-skrivartillbehör

Kompatibilitetsförklaring
HP LaserJet Pro CP1020 färgskrivarserie

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

CE310A

HP 126A svart LaserJet-tonerkassett, original

1 200 sidor

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161128

CE310AD

HP 126A svart LaserJet-tonerkassett, original,
2-pack

Per patron: 1 200 sidor

363 x 166 x 86 mm

1,0 kg

886112379674

CE311A

HP 126A cyan LaserJet-tonerkassett, original

1 000 sidor

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161135

CE312A

HP 126A gul LaserJet-tonerkassett, original

1 000 sidor

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161142

CE313A

HP 126A magenta LaserJet-tonerkassett, original

1 000 sidor

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161159

CF341A

HP 126A cyan/magenta/gul LaserJet-tonerkassett,
original, 3-pack

Per patron: 1 000 sidor cyan,
1 000 sidor magenta, 1 000 sidor
gul

363 x 249 x 86 mm

1,5 kg

886112385606

CE314A

HP 126A LaserJet-trumenhet

14 000 sidor (svart)
7000 tum (färg);

363 x 92 x 160 mm

0,70 kg

884962223352

*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet med svart baserad på ISO/IEC 19798. Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet med cyan, gult och magenta baserad på ISO/IEC 19798. Den faktiska
kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HPs Premium Protection-garanti. HP garanterar att denna produkt inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli
inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier som medföljer produkter och
tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.
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