
• de printcartridge en de printer zijn samen
ontworpen om samen te werken

• accurate plaatsing en controle
van tonerpartikeltjes

• all-in-one cartridge

• slimme printtechnologie

• instant-on fuser

• gemiddelde productie van 2500 pagina’s met
de standaard cartridge of 4000 pagina’s met
de high-capacity cartridge bij 5% dekking

• 100% compatibel voor de allerbeste resultaten

• extra scherpe zwarte tekst en egale grijstinten

• gemakkelijke, snelle installatie en vervanging
• betrouwbare werking

• optimale printkwaliteit
• maximale printer uptime en productiviteit
• vereenvoudigd suppliesbeheer

• eerste pagina is gereed binnen 10 seconden

• kosteneffectief printen

kenmerken voordelen

De HP LaserJet 1300 smart printcartridge is speciaal ontworpen voor deze printer. Hij produceert heldere,
scherpe resultaten en voorziet in uw behoefte aan betrouwbare dagelijkse printprestaties voor uiteenlopende
monochrome documenten. Professionele printkwaliteit wordt gecombineerd met snelle, consistente prestaties,
betrouwbaarheid en gebruiksgemak – met kosteneffectieve, hoge laserprintvolumes als resultaat. HP’s
geavanceerde tonerformule verbetert de resultaten nog verder en HP smart printtechnologie maakt efficiënt
suppliesbeheer mogelijk.

hp LaserJet 1300 smart printcartridge

gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden
Dankzij HP smart printtechnologie kunnen HP suppliesstatus en gebruiksgegevens voortdurend worden
bewaakt en gemeld via het bedieningspaneel van de printer of een standaard webbrowser. Wanneer
supplies aan vervanging toe zijn, kunnen meldingen worden gestuurd naar specifieke gebruikers en
beheerders. Een praktisch all-in-one cartridgeontwerp staat borg voor efficiënt gebruik, probleemloze
installatie en onderhoud.

consistent hoge printkwaliteit
HP’s geavanceerde tonerformule en verbeterde technologie voor accurate plaatsing en controle van toner-
partikeltjes produceren steeds opnieuw optimale resultaten met extra scherpe zwarte tekst en egale grijstinten.
Consistente printkwaliteit wordt verder gewaarborgd door HP’s smart printtechnologie, die automatische
aanpassingen mogelijk maakt in het elektrofotografische systeem, zodat een consistente distributie van
tonerpartikeltjes wordt bereikt gedurende de gehele levensduur van de cartridge.

betrouwbare prestaties
Exacte afstemming van het HP printcartridgeontwerp, de toner en de componenten van het printproces,
waarborgt consistente, betrouwbare prestaties en bespaart tijd – mede dankzij de intensieve kwaliteitstests
en de garantie van HP.

bedrijfsklaar
Een instant-on fuser zorgt dat de eerste pagina gereed is binnen 10 seconden – zonder opwarmtijd.

uiterst kosteneffectief
Met een gemiddelde productie van 2500 of 4000 pagina’s, plus een reeks innovatieve functies –
en natuurlijk de bekende HP betrouwbaarheid – biedt de HP LaserJet 1300 smart printcartridge
een concurrerende paginaprijs en lage totale gebruikskosten.
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productspecificaties
bestelnr. omschrijving UPC-code afmetingen gewicht opbrengst 

(l x b x d) (ca. 5% dekking)

Q2613A hp LaserJet 1300 8 08736 42038 9 333 x 142 x 198 mm 1,07 kg 2500 pagina’s
smart printcartridge

Q2613X hp LaserJet 1300 8 08736 42039 6 333 x 142 x 198 mm 1,14 kg 4000 pagina’s
smart printcartridge

Supplies statusinformatie
Cartridge bijna leeg
Suppliesmeter (suppliesstatuspagina)
Gebruik van niet-HP cartridge
Overgebleven aantal pagina’s

Waarschuwingen
Suppliesmelding – bijna leeg
Suppliesmelding – gebruik van niet-HP cartridge

Bestelinformatie (Waarschuwingen)
Bestelinformatie (zie waarschuwingen)

Verbeterde print- en weergavekwaliteit
Automatische elektrofotografische
aanpassingen

Suppliesniveau, verbruiksgegevens
Pagina’s per cartridge
Pagina’s per mediatype
Aantal uitgevoerde printopdrachten
Datums

Voorvallenlog
Gebruik van niet-HP cartridge
Ontbrekend e-label/acumen
Beschadigd e-label/acumen

slimme eigenschappen en functies van de 
hp LaserJet 1300 smart printcartridge


