Φύλλο δεδομένων

Δοχεία γραφίτη HP 12 LaserJet
(Q2612L, Q2612A, Q2612AD)

Ιδανικό για εκτύπωση εγγράφων κειμένου, όπως τιμολόγια, αλληλογραφία και υπολογιστικά
φύλλα.
Το αξιόπιστο, εύχρηστο δοχείο γραφίτη LaserJet HP φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του
εκτυπωτή σας. Κερδίστε χρόνο και γίνετε πιο παραγωγικοί – το αυθεντικό δοχείο LaserJet HP 12
προσφέρει πραγματική αξία.

Με την αξιοπιστία εξοικονομείτε χρόνο για περισσότερη παραγωγικότητα.

Όταν η παραγωγικότητα παίζει ρόλο, αποκτήστε το πλεονέκτημα. Χρησιμοποιήστε το αξιόπιστο αυθεντικό δοχείο γραφίτη LaserJet HP για λιγότερες
διακοπές, χαμηλότερο κόστος και πραγματική αξία.

Απολαύστε εύκολη και βολική εκτύπωση.

Συνδυασμός για καλύτερα αποτελέσματα. Για κορυφαία ταχύτητα και ποιότητα και για μέγιστη απόδοση του εκτυπωτή, χρησιμοποιείτε αυθεντικά
δοχεία LaserJet HP.

Ρυθμίστε το σύστημά σας για να εξασφαλίσετε επαγγελματικά αποτελέσματα.

Απολαύστε επαγγελματικά αποτελέσματα σε κάθε εκτύπωση. Δεδομένου ότι το 70% της διαδικασίας εκτύπωσης εξαρτάται από το δοχείο γραφίτη,
επιλέξτε αυτό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον εκτυπωτή σας. Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη LaserJet HP φροντίζουν για την ομαλή λειτουργία του
εκτυπωτή σας.

Βασιστείτε στην περιβαλλοντική διαχείριση της HP.

Από τη σχεδίαση των προϊόντων μέχρι το δωρεάν, πρακτικό πρόγραμμα επιστροφής1 μέσω του οποίου ανακυκλώνονται τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη
HP, η HP διατηρεί μακροχρόνια δέσμευση ως προς το περιβάλλον.

1Η

διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Η επιστροφή και ανακύκλωση των αυθεντικών δοχείων μελάνης HP διατίθεται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 χώρες, επικράτειες και περιοχές σε Ασία,
Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.
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Δήλωση συμβατότητας
Εκτυπωτές HP LaserJet 1010 και 1020 series. Εκτυπωτές HP LaserJet 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052 και 3055 All-in-One series. HP LaserJet M1005 MFP

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού *

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Κώδικας UPC

Q2612L

Αυθεντικό οικονομικό δοχείο μαύρου γραφίτη
LaserJet HP 12L

1.000 σελίδες

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

882780700253

Q2612A

Δοχείο αυθεντικού μαύρου γραφίτη HP LaserJet 12A 2.000 σελίδες

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

808736558136

Q2612AD

2πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων μαύρου
γραφίτη LaserJet ΗΡ 12A

357 x 210 x 134 mm

1,8 kg

883585537525

Ανά δοχείο: 2.000 σελίδες

*Μέση απόδοση, κατά προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19752. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και
άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Εγγύηση
Premium εγγύηση προστασίας δοχείων HP. Αυτό το προϊόν HP παρέχει εγγύηση ότι δεν φέρει ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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