Tiedot

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

Sopii erinomaisesti tekstiasiakirjojen, kuten laskujen, liikekirjeenvaihdon ja
laskentataulukoiden tulostusta varten.
Luotettava, helppokäyttöinen HP:n alkuperäinen LaserJet-värikasetti pitää tulostimen
toimintakunnossa. Säästät aikaa ja olet tuottavampi, mikä tekee alkuperäisistä HP 12 LaserJet
-kaseteista hintansa veroisia.

Luotettavuus säästää aikaa, joten tuottavuus paranee.

Anna itsellesi etulyöntiasema, kun tuottavuus on tärkeää. Kun käytät luotettavia HP:n alkuperäisiä LaserJet-värikasetteja, keskeytykset vähenevät,
kustannukset pienenevät ja saat todellista lisäarvoa.

Helppoa ja kätevää tulostamista.

Paremmin yhdessä. HP:n alkuperäisiä LaserJet-mustekasetteja käyttämällä saat laadukkaat tulosteet nopeasti ja varmistat tulostimen virheettömän
toiminnan.

Varmista ammattimaiset tulokset hienosäätämällä järjestelmäsi.

Saat ammattimaiset tulokset jokaisella tulostuskerralla. Koska 70 % tulostusprosessista on värikasetin varassa, kannattaa valita erityisesti tulostimelle
suunniteltu kasetti. HP:n alkuperäiset LaserJet -värikasetit pitävät tulostimesi toimintakunnossa.

HP:n ympäristöystävällisyyteen voit luottaa.

HP huomioi ympäristön tuotteiden suunnittelusta lähtien aina tuotteiden maksuttomaan, kätevään palautusohjelmaan, jonka puitteissa HP:n alkuperäiset
värikasetit kierrätetään.

Ohjelman saatavuus vaihtelee. HP Planet Partners -ohjelman ansiosta alkuperäisiä HP-mustekasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 50 maassa tai alueella Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
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Yhteensopivuuslausunto
HP LaserJet 1010/1020 Printer series; HP LaserJet 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052, 3055 All-in-One Printer series; HP LaserJet M1005 -MFP-laite

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x
syvyys)

Paino

UPC-tunnus

Q2612L

HP 12L Economy -värikasetti, musta, alkuperäinen,
LaserJet

1 000 sivua

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

882780700253

Q2612A

HP 12A -värikasetti, musta, alkuperäinen, LaserJet

2 000 sivua

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

808736558136

Q2612AD

HP 12A -värikasetti, musta, alkuperäinen, LaserJet,
kaksoispakkaus

Mustekasettia kohti: 2 000 sivua 357 x 210 x 134 mm

1,8 kg

883585537525

*Likimääräinen keskiarvoriittoisuus, perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
HP:n Premium Protection -takuu. Tälle HP-tuotteelle annetaan materiaali- ja valmistusviat kattava takuu.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule
tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
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