Tonerové kazety HP 78 LaserJet
(CE278AD, CE278A)

Tonerové kazety HP 78 LaserJet přinášejí vysokou užitnou hodnotu pro každodenní
pracovní tisk. Tiskněte snadno zprávy, dopisy a faktury v profesionální kvalitě.

Skvělá užitná hodnota pro každodenní pracovní tisk
Ušetřete čas a minimalizujte prostoje s originálními tiskovými kazetami HP LaserJet vyvinutými společně s tiskárnou, aby
společně zajišťovaly bezproblémový tisk. Získejte výsledky tisku, na které se můžete spolehnout, a skvělou užitnou
hodnotu pro každodenní potřeby pracovního tisku.
Výrazný a jasný text s ostrými obrázky
Profesionální kvalita tisku pro výrazný text a ostré černobílé obrázky. Sférický černý toner a technologie tiskových kazet
HP zajišťuje přesné umísťování tonerových částic při každém tisku. Tiskárny HP LaserJet společně s originálními tiskovými
kazetami HP dosahují trvalých a profesionálních výsledků tisku.
Snadné použití, snadná recyklace
Instalace originálních tiskových kazet HP je rychlá a snadná. Tato multifunkční tisková kazeta HP LaserJet obsahuje toner
HP a zobrazovací válec, čímž tvoří jeden snadno instalovatelný spotřební materiál. Učiňte své tiskové úlohy jednodušší se
spolehlivým a snadno použitelným tiskem a správou spotřebního materiálu, navíc s pohodlnou a bezplatnou recyklací.

Tonerové kazety HP 78 LaserJet

Prohlášení o kompatibilitě

Tiskárna řady HP LaserJet Pro P1560 a P1600, multifunkční tiskárna řady HP LaserJet Pro M1536dnf

Technické údaje o produktu
P/N
CE278AD

Popis
Kód UPC
Dvojbalení černých tonerových kazet HP 78A LaserJet886111730506

Rozměry (d x š x h)
Hmotnost
375 x 226 x 125 mm 1,58 kg

CE278A

Černá tonerová kazeta HP 78A LaserJet

375 × 113 × 125 mm 0,79 kg

884420588702

Průměrná výtěžnost kazety
Průměrná výtěžnost kazety je
2 100 standardních stránek.
Deklarovaná hodnota výtěžnosti
odpovídá normě ISO/IEC 19752.
Průměrná výtěžnost kazety je
2 100 standardních stránek.
Deklarovaná hodnota výtěžnosti
odpovídá normě ISO/IEC 19752.

Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Více informací naleznete na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na
adresehttp://www.hp.com
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