Datasheet

HP 12 LaserJet tonercartridges
(Q2612L, Q2612A, Q2612AD)

Ideaal voor het printen van tekstdocumenten zoals facturen, correspondentie en
spreadsheets.
Met de betrouwbare, gebruiksvriendelijke originele HP LaserJet tonercartridge werkt uw printer
perfect. Omdat u tijd bespaart en productiever werkt, zijn originele HP 12 LaserJet cartridges de
beste keus.

Betrouwbaarheid bespaart tijd, zodat u productiever werkt.

Als productiviteit een eerste vereiste is, dan heeft u een voorsprong. Kies betrouwbare originele HP LaserJet tonercartridges voor minder onderbrekingen,
lagere kosten en topkwaliteit.

Gemakkelijk en probleemloos printen.

Samen is beter. Originele HP LaserJet cartridges ondersteunen de hoogste afdruksnelheden en leveren de beste kwaliteit en prestaties.

Optimaliseer uw systeem om professionele resultaten te waarborgen.

Maak telkens opnieuw professionele afdrukken. Als u beseft dat het afdrukproces voor 70% afhangt van de tonercartridge, kiest u natuurlijk de cartridge
die speciaal voor uw printer ontwikkeld is. Originele HP LaserJet tonercartridges houden uw printer in topconditie.

Vertrouw op het toonaangevende milieubeleid van HP.

HP zet zich al heel lang in voor het milieu: van het productontwerp tot een handig gratis retourprogramma1 voor recycling van originele HP tonercartridges.

1Het

programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via
het HP Planet Partners programma. Meer informatie is beschikbaar op http://www.hp.com/recycle.
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Verklaring over compatibiliteit
HP LaserJet 1010 en 1020 printerserie; HP LaserJet 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052 en 3055 All-in-One printerserie; HP LaserJet M1005 MFP

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

Q2612L

HP 12L originele zwarte Economy LaserJet
tonercartridge

1000 pagina's

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

882780700253

Q2612A

HP 12A originele zwarte LaserJet tonercartridge

2000 pagina's

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

808736558136

Q2612AD

HP 12A originele zwarte LaserJet tonercartridge,
2-pack

Per cartridge: 2000 pagina's

357 x 210 x 134 mm

1,8 kg

883585537525

*Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor
meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
HP's Premium Protection garantie. Dit HP product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende
producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of
omissies in dit materiaal.
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