Adatlap

HP 12 LaserJet festékkazetták
(Q2612L, Q2612A, Q2612AD)

Ideális számlák, levelezések, táblázatok és más, szöveges alapú dokumentumok
nyomtatásához.
A megbízható, könnyen használható, eredeti HP LaserJet tonerkazetta garantálja a nyomtató
zökkenőmentes működését. Időt takarít meg, és hatékonyabban dolgozhat, ami valódi értéket ad az
eredeti HP 12 LaserJet tonerkazettának.

A megbízhatóság időt takarít meg, így a nyomtatás termelékenyebb.

Ha a termelékenység számít, éljen a termék nyújtotta előnyökkel. A megbízható, eredeti HP LaserJet tonerkazetták használatával kevesebb állásidőt,
alacsonyabb költségeket és valódi értéket érhet el.

Könnyű, kényelmes nyomtatás.

Együtt – jobbat. Ha a lehető legnagyobb sebességet és minőséget, valamint maximális nyomtatási teljesítményt szeretne elérni, használja az eredeti HP
LaserJet tonerkazettáit.

Tegye jobbá rendszerét, biztosítsa a professzionális eredményeket.

Professzionális minőségű eredmény minden nyomat esetében. Amikor a nyomtatási folyamat 70%-a a tonerkazettára támaszkodik, olyat érdemes
választani, amelyet kifejezetten az adott nyomtatóhoz terveztek. Az eredeti HP LaserJet tonerkazetták garantálják a nyomtató zökkenőmentes
működését.

Bízhat a HP környezetvédelmi gondoskodásában.

A HP már régóta elkötelezett a környezetvédelem iránt, ami számos területen megnyilvánul: a terméktervezéstől az eredeti HP tonerkazetták
újrahasznosítását szolgáló ingyenes, kényelmes visszavételi programig1.
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program elérhetősége változó. Az eredeti HP patronok visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában, jelenleg több mint 50
országban érhető el. További információk: http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP LaserJet 1010 és 1020 nyomtatósorozat; HP LaserJet 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052 és 3055 All-in-One nyomtatósorozat; HP LaserJet M1005 többfunkciós nyomtató

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

Q2612L

Eredeti HP 12L gazdaságos fekete LaserJet
tonerkazetta

1000 oldal

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

882780700253

Q2612A

HP 12A eredeti fekete LaserJet tonerkazetta

2000 oldal

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

808736558136

Q2612AD

HP 12A 2 darabos fekete eredeti LaserJet
tonerkazetták

Patrononként: 2000 oldal

357 x 210 x 134 mm

1,8 kg

883585537525

*Becsült átlagos kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány alapján. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További
részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancia
A HP Prémium garanciális védelme. Ez a HP-termék anyagában és kidolgozásában is garantáltan hibátlan.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes
értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott
jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található
esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.
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