HP 78 LaserJet-tonerpatroner
(CE278AD, CE278A)

Med HP 78 LaserJet Toner Cartridge får du en økonomisk løsning til de daglige
printopgaver. Print professionelle rapporter, breve og fakturaer uden problemer.

Få meget få penge i forbindelse med det daglige print
Spar tid, og minimer nedetid med originale HP LaserJet-printpatroner, der er designet sammen med printeren, så der fås
en problemfri løsning. Få resultater, du kan regne med, og en økonomisk og god løsning til de daglige printbehov.
Skarp tekst og skarpe billeder
Få professionel printkvalitet med skarp tekst og skarpe sort/hvide billeder. Sfærisk sort toner og HP
printpatronteknologien sikrer præcis placering er toner, hver gang du printer. Brug HP LaserJet-printere sammen med
originale HP-printpatroner, og få ensartede og professionelle print.
Brugervenlig, nem at sende til genbrug.
Installer originale HP-printpatroner nemt og hurtigt. Denne all-in-one HP LaserJet-printpatron har HP-toneren og
billedbehandlingstrommen i én praktisk pakke. Gør printopgaverne nemmere med pålidelig og brugervenlig print, nem
styring af forbrugsvarer og gratis returnering til genbrug.

HP 78 LaserJet-tonerpatroner

Kompatibilitetserklæring

HP LaserJet Pro P1560 og P1600 printerserien, HP LaserJet Pro M1536dnf MFP

Produktspecifikationer
P/N
CE278AD

Beskrivelse
UPC-kode
HP 78A Black LaserJet Toner Cartridges, pakke med 886111730506
to stk.

Mål (l x b x d)
Vægt
375 x 226 x 125 mm 1,58 kg

CE278A

HP 78A sort LaserJet-tonerpatron

375 x 113 x 125 mm 0,79 kg

884420588702

Gennemsnitlig patronkapacitet
Gennemsnitlig patronkapacitet er
2.100 standardsider. Antal
standardsider i overensstemmelse
med ISO/IEC 19752.
Gennemsnitlig patronkapacitet er
2.100 standardsider. Antal
standardsider i overensstemmelse
med ISO/IEC 19752.

De faktiske værdier kan variere en del afhængig af de printede billeder og andre faktorer. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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