Ficha técnica

Cartuchos de toner HP LaserJet 12
(Q2612L, Q2612A, Q2612AD)

Ideal para imprimir documentos de texto como faturas, correspondência e folhas de cálculo.
O toner fiável e fácil de utilizar HP LaserJet original mantém a sua impressora a funcionar sem
problemas. Poupe tempo e seja mais produtivo, tornando o toner HP LaserJet original 12 um
verdadeiro valor.

A fiabilidade poupa tempo, para que seja mais produtivo.

Quando a produtividade conta, ganhe vantagem. Utilize o fiável toner HP LaserJet original para ter menos interrupções, custos reduzidos e uma verdadeira
relação qualidade-preço.

Desfrute de impressão fácil e prática.

Melhor juntos. Para obter uma velocidade e qualidade excecionais e o melhor desempenho da impressora, utilize toners HP LaserJet originais.

Ajuste o seu sistema para garantir resultados profissionais.

Desfrute de resultados profissionais sempre que imprime. Quando 70% do processo de impressão depende do toner, escolha o que foi especificamente
concebido para a sua impressora. Os toners HP LaserJet originais mantêm a sua impressora a funcionar sem problemas.

Confie na liderança ambiental da HP.

Desde a conceção do produto até um programa de devolução cómodo e gratuito1 através do qual os toners HP originais são reciclados, a HP tem um
sólido compromisso com o ambiente.

1A

disponibilidade do programa varia. Atualmente, a devolução e a reciclagem de cartuchos HP originais estão disponíveis em mais de 50 países, territórios e regiões na Ásia, Europa e América do Norte e do Sul, através
do programa HP Planet Partners. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/recycle.
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Declaração de Compatibilidade
Impressora da série HP LaserJet 1010 e 1020; Impressora All-in-One da série HP LaserJet 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052 e 3055; Multifunções HP LaserJet M1005

Especificações do produto
P/N

Descrição

Rendimento médio do cartucho Dimensões (c x l x p)
*

Peso

Código UPC

Q2612L

Toner HP LaserJet original 12L preto económico

1.000 páginas

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

882780700253

Q2612A

Cartucho de Toner Preto HP LaserJet 12A Original

2000 páginas

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

808736558136

Q2612AD

Conjunto Duplo de Toner HP LaserJet Original 12A
Preto

Por tinteiro: 2000 páginas

357 x 210 x 134 mm

1,8 kg

883585537525

*Rendimento médio aproximado com base na Norma ISO/IEC 19752. O rendimento real varia consideravelmente com base no conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para mais
informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantia
Garantia de Protecção Premium da HP. Este Produto HP está garantido contra defeitos de material e fabrico.

Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que
acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da
responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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