Datablad

HP 415 LaserJet förbrukningsmaterial
(W2030A
W2030A,, W2030X, W2031A, W2031X, W2032A, W2032X, W2033A, W2033X
W2033X))

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.
Skriv ut dokument med livfull färg med HP originaltonerkassetter med JetIntelligence som är utvecklade för er skrivare.
Välj alternativ för kontorsutskrifter i stora volymer1 och skydda er mot förfalskade kassetter med HPs
bedrägeribekämpningsteknik.

Skriv ut med höga hastigheter utan att ge avkall på kvaliteten
Producera färgdokument av högsta kvalitet i de hastigheter som skrivaren har utformats för att
uppnå. HP originaltonerkassetter med JetIntelligence är specialutvecklade för att matcha skrivarens
höga hastighet och för att ge utskrifter av professionell kvalitet.
Räkna med imponerande kvalitet i höga hastigheter med specialutvecklad HP ColorSphere 3-toner
som är exakt anpassad för att matcha HP-skrivarens hastighet.

Fler sidor – och högre mervärde – än tidigare2 med kassetter med hög kapacitet som
tillval
Förlita er på ett bra mervärde från kassetten. HP originaltonerkassetter med JetIntelligence ger
kostnadseffektiva alternativ med hög kapacitet och effektivitet med smart spårning av tonernivåer.1
Skriv ut upp till tre gånger fler sidor med HP originaltonerkassetter med hög kapacitet och
JetIntelligence som tillval.1,2

Använd rätt kassetter för skrivaren
Skydda er mot förfalskade kassetter och säkerställ jämn kvalitet med bedrägeribekämpningsteknik.
Hantera företagets kostnader och utskriftskvalitet på alla skrivare. Förlita er på HP SureSupply för
beställning av rätt HP-kassetter för HP-skrivaren.3
Innovativ bedrägeribekämpningsteknik hjälper er att få den äkta HP-kvalitet som ni har betalat för.

Skydda din investering
Funktionerna i tonerkassetten från HP gör utskrifter enklare. Endast HP originaltonerkassetter med
JetIntelligence är specialutvecklade och exakt tillverkade för er skrivare eller MFP-enhet från HP – så
att ni kan öka effektiviteten och maximera produktiviteten.
Planera framåt – använd HP Web Jetadmin till att spåra tonerförbrukningen och få regelbundna
uppdateringar om förbrukningsmaterial.3
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Kompatibilitetsförklaring
HP Color LaserJet Pro M454-serien, HP Color LaserJet Pro MFP M479-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC code

W2030A

HP 415A svart original LaserJet-tonerkassett

2 400 sidor

363 x 102 x 123 mm

0,93 kg

192018046344

W2030X

HP 415X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet

7 500 sidor

363 x 121 x 123 mm

0,95 kg

192018046382

W2031A

HP 415A cyan original LaserJet-tonerkassett

2 100 sidor

363 x 102 x 123 mm

0,86 kg

192018046351

W2031X

HP 415X cyan original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet

6 000 sidor

363 x 109 x 123 mm

0,9 kg

192018046399

W2032A

HP 415A gul original LaserJet-tonerkassett

2 100 sidor

363 x 102 x 123 mm

0,86 kg

192018046368

W2032X

HP 415X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet

6 000 sidor

363 x 109 x 123 mm

0,9 kg

192018046405

W2033A

HP 415A magenta original LaserJet-tonerkassett

2 100 sidor

363 x 102 x 123 mm

0,86 kg

192018046375

W2033X

HP 415X magenta original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet

6 000 sidor

363 x 109 x 123 mm

0,9 kg

192018046412

*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 415X LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet ingår inte i köpet av skrivaren, köp separat. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 HP 415X original LaserJet-tonerkassetter jämfört med HP 415A original LaserJet-tonerkassetter med JetIntelligence. Mer information finns på http://ww.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Se enhetens datablad och listan med HP Web Jetadmin-kompatibla funktioner för mer information.
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