Dane techniczne

Kasety z tonerem HP 12 LaserJet
(Q2612L, Q2612A, Q2612AD)

Przeznaczone przede wszystkim do drukowania dokumentów tekstowych takich jak faktury,
korespondencja oraz arkusze kalkulacyjne.
Niezawodny, łatwy w obsłudze oryginalny wkład laserowy HP zapewnia bezproblemową pracę
drukarki. Oryginalne wkłady laserowe HP 12 zapewniają realne korzyści — oszczędność czasu i
wyższą wydajność.

Niezawodność pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność.

Zapewnij sobie przewagę tam, gdzie liczy się wydajność. Niezawodne oryginalne wkłady laserowe HP LaserJet zapewniają mniej przerw w pracy, niższe
koszty i doskonały stosunek wartości do ceny.

Sprawdź, na czym polega łatwe i wygodne drukowanie.

Lepsza współpraca. Aby uzyskać największą prędkość i jakość oraz maksymalną wydajność drukarki, należy używać oryginalnych wkładów laserowych HP.

Zmodyfikuj swój system tak, aby osiągnąć profesjonalne rezultaty.

Ciesz się profesjonalnymi rezultatami na każdym wydruku. Ponieważ 70% procesu drukowania zależy od wkładu laserowego, wybierz taki, który został
specjalnie opracowany dla danej drukarki. Oryginalne wkłady laserowe HP zapewniają bezproblemową pracę drukarki.

HP to godny zaufania lider w dziedzinie ochrony środowiska.

Od etapu projektowania produktów aż po bezpłatny i wygodny program zwrotu1, który umożliwia recykling oryginalnych wkładów laserowych HP, firma HP
podkreśla swoje wieloletnie zaangażowanie w ochronę środowiska.

Dostępność programu jest różna. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling kaset HP na obszarze ponad 50 krajów, terytoriów i regionów w Azji, Europie i obu Amerykach. Więcej informacji
można znaleźć na stronie http://www.hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności
Drukarki HP LaserJet seria 1010 i 1020; Drukarki HP LaserJet seria 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052 i 3055 All-in-One; Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M1005

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

Q2612L

HP 12L oryginalny wkład laserowy Economy
LaserJet, czarny

1000 stron

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

882780700253

Q2612A

HP 12A wkład z czarnym tonerem

2000 stron

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

808736558136

Q2612AD

HP 12A zestaw 2 oryginalnych wkładów z czarnym
tonerem LaserJet

Na wkład: 2000 stron

357 x 210 x 134 mm

1,8 kg

883585537525

*Przybliżona średnia wydajność wg normy ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników.
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Gwarancja HP Premium Protection. HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych
dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa
gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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