Dataark

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

Ideell for tekstbaserte dokumenter som fakturaer, korrespondanse og regneark
Denne pålitelige og brukervennlige HP Originale LaserJet-tonerkassett holder skriveren i gang uten
problemer. Tidsbesparelser og økt produktivitet gjør at den originale HP 12 LaserJet-kassetten gir
valuta for pengene.

Pålitelighet sparer tid, så du blir mer produktiv.

Gi deg selv en fordel når det er produktiviteten som teller. Bruk den pålitelige HP Original LaserJet tonerkassetter for å få færre avbrudd, lavere kostnader
og sann verdi for pengene.

Opplev enkel og praktisk utskrift.

Bedre sammen. Bruk originale patroner for HP LaserJet, og oppnå den aller beste hastigheten og kvaliteten, samt maksimal skriverytelse.

Juster systemet ditt for å sikre profesjonelle resultater.

Nyt profesjonelle resultater med hver utskrift. Når 70 % av utskriftsprosessen avhenger av tonerkassetten, bør du velge den som er laget spesielt for din
skriver. Originale tonerkassetter for HP LaserJet holder skriveren i gang uten problemer.

Sett din lit til HPs miljølederskap.

Fra produktdesign til et kostnadsfritt og praktisk returprogram som sørger for resirkulering av originale tonerkassetter fra HP, HP har lenge vært bevisst
sitt ansvar med hensyn til miljøet.

Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale patroner fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet
Partners-program. Se http://www.hp.com/recycle for mer informasjon.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet 1010 og 1020 skriverserie; HP LaserJet 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052 og 3055 All-in-One-skriverserie; HP LaserJet M1005 MFP

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Vekt

UPC-kode

Q2612L

HP 12L Economy LaserJet svart originaltonerkassett 1000 sider

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)
357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

882780700253

Q2612A

HP 12A original LaserJet-tonerkassett, svart

2 000 sider

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

808736558136

Q2612AD

HP 12A 2-pakning svarte originale
LaserJet-tonerkassetter

Per patron/kassett. 2 000 sider

357 x 210 x 134 mm

1,8 kg

883585537525

*Omtrentlig kapasitet i snitt basert på ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
HPs Premium-beskyttelsesgaranti. Dette HP-produktet garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan
endres uten forvarsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester.
Ikke noe på denne nettsiden må tolkes som en tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
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