Datový list

Tonerové kazety HP 12 LaserJet
(Q2612L, Q2612A, Q2612AD)

Ideální pro tisk textových dokumentů, jako jsou faktury, korespondence a tabulky.
Spolehlivé, snadno použitelné originální tonerové kazety HP LaserJet zajistí plynulý provoz vaší
tiskárny. Ušetříte čas a zvýšíte produktivitu – originální kazeta HP 12 LaserJet přináší skutečnou
hodnotu.

Spolehlivost znamená úsporu času, takže můžete být produktivnější.

Když jde o produktivitu, můžete získat výhodu. Používejte spolehlivé originální tonerové kazety HP LaserJet, které jsou zárukou menšího počtu přerušení
tiskových úloh, nižších nákladů a skutečné hodnoty.

Nenáročný a kvalitní tisk.

Společně je to lepší. Nejvyšší rychlosti, kvality tisku a výkonu tiskárny dosáhnete s použitím originálních kazet HP LaserJet.

Vylaďte svůj systém pro získání profesionálních výsledků.

Těšte se na profesionální výsledky při každém tisku. Jelikož 70 % tiskového procesu závisí na tonerové kazetě, zvolte si kazetu navrženou přímo pro vaši
tiskárnu. Originální tonerové kazety HP LaserJet zajišťují plynulý provoz vaší tiskárny.

Spolehněte se na vedoucí postavení společnosti HP v oblasti ochrany životního prostředí.

Při všech procesech, od návrhu výrobků až po bezplatný a pohodlný program pro vracení výrobků1, zajišťující recyklaci originálních tonerových kazet HP,
klade společnost HP maximální důraz na ochranu životního prostředí.

Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím
programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/recycle.
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Prohlášení o kompatibilitě
Řada tiskáren HP LaserJet 1010 a 1020; Řada tiskáren HP LaserJet 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052 a 3055 All-in-One; Multifunkční zařízení HP LaserJet M1005

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

Q2612L

HP 12L Economy Černá originální tonerová kazeta
LaserJet

1 000 stran

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

882780700253

Q2612A

Originální černá tonerová kazeta HP 12A LaserJet

2 000 stran

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

808736558136

Q2612AD

HP 12A Dvojbalení černé originální tonerové kazety
LaserJet

Na kazetu: 2 000 stran

357 x 210 x 134 mm

1,8 kg

883585537525

*Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na
stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento produkt HP je poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze
zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v
tomto dokumentu.
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