Datablad

HP 410 LaserJet-utskriftstillbehör

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

Idealisk för att producera färgutskrifter av professionell kvalitet vid höga hastigheter som din HP-skrivare eller
MFP-enhet har utformats för, samtidigt som den bidrar till skydd mot bedrägerier.
Lita på HP-originaltonerkassetter med JetIntelligence som ger fler sidor än någonsin i hög hastighet1, plus prisvärda
alternativ för hög kapacitet2 och bedrägeribekämpningsteknik som säkerställer konsekvent HP-kvalitet.
Fler sidor och mer valuta för pengarna än någonsin.1
Du kan lita på att du får ut mer av tonerkassetten.1 HP originaltonerkassetter med JetIntelligence
skriver ut fler sidor än någonsin.1 Du kan förlita dig på intelligent spårning av tonernivåer och
kostnadseffektiva kassetter med hög kapacitet.2,3
Sidmaximeringsteknik möjliggör fler sidor per kassett än föregående versioner av HPs tonerkassetter
gör.1

Skriv ut med höga hastigheter utan att ge avkall på kvaliteten
Producera konsekventa dokument med färg av professionell kvalitet i hastigheter som din HPskrivare eller MFP-enhet har utformats för att uppnå. HP originaltonerkassetter med JetIntelligence
matchar skrivarens höga prestanda och hastighet och ger förväntade resultat.
Räkna med professionell kvalitet vid höga hastigheter – HP ColorSphere 3-tonern fungerar bäst med
din HP-skrivare.

Skydda dig mot bedrägerier och bibehåll kvaliteten
Skydda din verksamhet mot förfalskade kassetter med HPs exklusiva bedrägeribekämpningsteknik.
Hantera verksamhetens kostnader och upprätthåll kvalitetsstandarden för HP LaserJet-skrivare och
MFP-enheter med HPs originalpolicyer och kassettskydd.
Se till att du får den äkta HP-kvalitet du betalar för med innovativ teknik för bedrägeribekämpning.

Skydda din investering
Få fler högkvalitativa utskrifter från din HP-skrivare eller MFP-enhet.1 HP originaltonerkassetter med
JetIntelligence matchar skrivarens höga prestanda och ger jämna resultat. Välj en toner som
maximerar skrivarens prestanda – HP original.
Räkna med professionell kvalitet i alla utskrifter vid höga hastigheter – HP ColorSphere 3-tonern
fungerar bäst med din HP-skrivare.
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Kompatibilitetsförklaring
HP Color LaserJet Pro M452-skrivarserien; HP Color LaserJet Pro MFP M477-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

CF410A

HP 410A svart LaserJet-originaltonerkassett

~2 300 sidor

363 x 102 x 123 mm

Ca 0,9 kg

888793807507

CF411A

HP 410A cyan original LaserJet-tonerkassett

~2 300 sidor

363 x 102 x 123 mm

Ca 0,9 kg

888793807514

CF413A

HP 410A magenta original LaserJet-tonerkassett

~2 300 sidor

363 x 102 x 123 mm

Ca 0,9 kg

888793807538

CF412A

HP 410A gul original LaserJet-tonerkassett

~2 300 sidor

363 x 102 x 123 mm

Ca 0,9 kg

888793807521

CF410XD

HP 410X 2-pack svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet

Per kassett: Cirka 6500 sidor

363 x 242 x 123 mm

Ca 1,9 kg

190780321324

CF252XM

HP 410X 3-pack cyan/magenta/gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet

Per kassett: 5 000 sidor

363 x 327 x 123 mm

Ca 2,7 kg

190780321348

CF410X

HP 410X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet

~6 500 sidor

363 x 121 x 123 mm

Ca 0,95 kg 888793807545

CF411X

HP 410X cyan LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet

~5 000 sidor

363 x 109 x 123 mm

Ca 0,9 kg

888793807552

CF413X

HP 410X magenta LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet

~5 000 sidor

363 x 109 x 123 mm

Ca 0,9 kg

888793807576

CF412X

HP 410X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet

~5 000 sidor

363 x 109 x 123 mm

Ca 0,9 kg

888793807569

*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet 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.
*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.

1 HP LaserJet-originaltonerkassetter med JetIntelligence som sålts efter 2015. Tonerkassetter med högsta kapacitet jämfört med tidigare tonerkassetter med högsta kapacitet. Mer information finns på

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 HP 410X svart/cyan/gul/magenta original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet, ingår inte i köpet av skrivaren. Säljs separat. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Jämfört med tonerkassettmätare för tidigare produkter.
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