Datablad

HP 12 LaserJet-tonerpatroner
(Q2612L, Q2612A, Q2612AD)

Ideel til udskrivning af tekstbaserede dokumenter som f.eks. fakturaer, korrespondancer og
regneark.
De originale HP LaserJet-tonerpatroner er driftssikre og brugervenlige og holder printeren kørende
uden problemer. Du sparer tid og er mere produktiv, så de originale HP 12 LaserJet-patroner er
virkelig pengene værd.

Pålidelighed sparer tid, så du kan være mere produktiv.

Giv dig selv et forspring, når produktivitet er vigtigt. De driftssikre, originale HP LaserJet-tonerpatroner sikrer færre afbrydelser, lavere omkostninger og
stor værdi.

Oplev nem og praktisk print.

Bedre sammen. Hvis du vil have optimal hastighed og kvalitet samt de bedst mulige printerresultater, skal du bruge originale HP LaserJet-patroner.

Fintun systemet, og vær sikker på et professionelt resultat.

Professionelle udskrifter – hver gang. Når 70 % af udskrivningsprocessen afhænger af tonerpatronen, bør du vælge én, der er designet specifikt til
printeren. De originale HP LaserJet-tonerpatroner holder printeren kørende uden problemer.

HP tænker på miljøet.

HP's miljøengagement går mange år tilbage og spænder over alt fra produktdesign til det gratis og praktiske returprogram1, hvor originale
HP-tonerpatroner genbruges.

1Programmet

findes ikke i alle lande. HP's Planet Partners-program til returnering og genanvendelse af HP blækpatroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika.
Læs mere på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet 1010- og 1020-printerserierne; HP LaserJet 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052 og 3055 All-in-One-printerserierne; HP LaserJet M1005 MFP

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet Mål (l x b x d)
*

Vægt

UPC-kode

Q2612L

Økonomisk, original HP 12L LaserJet-tonerpatron,
sort

1.000 sider

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

882780700253

Q2612A

HP 12A sort Original LaserJet-tonerpatron

2.000 sider

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

808736558136

Q2612AD

Originale HP 12A LaserJet-tonerpatroner, sort, 2-pak Pr. patron: 2.000 sider

357 x 210 x 134 mm

1,8 kg

883585537525

*Anslået antal sider i gennemsnit baseret på ISO/IEC 19752. Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Få mere at vide på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP's Premium Protection-garanti. Dette HP-produkt garanteres at være uden fejl og fabrikationsmæssige mangler.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier
for HP-produkter og services er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere
garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.
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