HP 78 LaserJet-tonerkassetter
(CE278AD, CE278A)

HP 78 LaserJet svart tonerkassett ger utmärkt valuta för pengarna i dina dagliga
företagsutskrifter. Skriv enkelt ut rapporter, brev och fakturor av professionell kvalitet.

Dagliga företagsutskrifter med ett fantastiskt värde
Spara tid och minimera driftstoppen med äkta HP LaserJet-tonerkassetter som utvecklats tillsammans med skrivaren för att
ge bekymmersfria utskrifter. Få resultat som du kan räkna med och ett fantastiskt värde för alla dina dagliga
företagsutskrifter.
Framträdande, tydlig text och skarpa bilder
Gläd dig åt professionell utskriftskvalitet som ger framträdande, tydlig text och skarpa svartvita bilder. Den sfäriska svarta
tonern och HPs tonerkassetteknik ger garanterat exakt tonerplacering varje gång du skriver ut. Använd HP
LaserJet-skrivarna tillsammans med HPs originaltonerkassetter så blir resultaten konsekventa och professionella.
Enkel att använda, enkel att återvinna
Installera HPs originaltonerkassetter snabbt och enkelt. Den här allt-i-ett-tonerkassetten för HP LaserJet innehåller både
HP-toner och trumenhet i ett och samma lättinstallerade tillbehör. Förenkla dina utskrifter med pålitlig och lättanvänd
hantering av utskrifter och tillbehör och bekväm, kostnadsfri återvinning.

HP 78 LaserJet-tonerkassetter

Kompatibilitetsförklaring

HP LaserJet Pro P1560 och P1600 skrivarserie, HP LaserJet Pro M1536dnf MFP

Produktspecifikationer
P/N
CE278AD

Beskrivning
HP 78A svarta LaserJet-tonerkassetter, tvåpack

UPC-kod
886111730506

Yttermått (l x b x d)
Vikt
375 x 226 x 125 mm 1,58 kg

CE278A

HP 78A svart LaserJet-tonerkassett

884420588702

375 x 113 x 125 mm 0,79 kg

Antal sidor, medeltal
En kassett ger i genomsnitt 2100
standardsidor. Kapaciteten anges i
enlighet med ISO/IEC 19752.
En kassett ger i genomsnitt 2100
standardsidor. Kapaciteten anges i
enlighet med ISO/IEC 19752.

Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies för mer information.
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