Údajový list

Tonerové kazety HP 12 LaserJet
(Q2612L, Q2612A, Q2612AD)

Ideálne najmä na tlač textových dokumentov, akými sú napríklad faktúry, korešpondencia a
tabuľky.
Spoľahlivá a praktická originálna tonerová kazeta HP LaserJet zaručuje bezproblémové fungovanie
vašej tlačiarne. Šetríte čas a dosahujete vyššiu produktivitu, vďaka čomu predstavuje originálna
kazeta HP 12 LaserJet skutočnú hodnotu.

Spoľahlivosť šetrí čas, takže ste produktívnejší.

Keď produktivita znamená veľa, doprajte si výhodu. Používajte spoľahlivé originálne tonerové kazety HP LaserJet pre menej prerušení, nižšie náklady a
skutočnú hodnotu.

Užite si jednoduchú, praktickú tlač.

Komplexné riešenia. Pre najvyššiu rýchlosť a kvalitu a maximálny výkon tlačiarne používajte originálne kazety HP LaserJet.

Nastavte svoj systém pre zaistenie profesionálnych výsledkov.

Užívajte si profesionálne výsledky s každým výtlačkom. Keďže až 70 % procesu tlače závisí od tonerovej kazety, vyberte si takú, ktorá je určená špeciálne
pre vašu tlačiareň. Originálne tonerové kazety HP LaserJet zaručujú bezproblémové fungovanie vašej tlačiarne.

Dôverujte vedúcemu postaveniu spoločnosti HP v oblasti životného prostredia.

Spoločnosť HP má dlhodobý záväzok k životnému prostrediu, od návrhu výrobkov až po bezplatný a praktický program vrátenia1, ktorý umožňuje
recykláciu originálnych tonerových kaziet HP.

1Dostupnosť

programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia originálnych kaziet HP je dostupná prostredníctvom programu HP Planet Partners vo vyše 50 krajinách, teritóriách a regiónoch v Ázii, Európe, Severnej a Južnej
Amerike. Ďalšie informácie nájdete na http://www.hp.com/recycle.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Rad tlačiarní HP LaserJet 1010 a 1020; Rad tlačiarní HP LaserJet 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052 a 3055 všetko v jednom; Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet M1005

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

Q2612L

Čierna originálna úsporná tonerová kazeta HP 12L
LaserJet

1000 strán

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

882780700253

Q2612A

Čierna originálna tonerová kazeta HP 12A LaserJet

2000 strán

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

808736558136

Q2612AD

Dvojbalenie čiernych originálnych tonerových kaziet Na jednu kazetu: 2000 strán
HP 12A LaserJet

357 x 210 x 134 mm

1,8 kg

883585537525

*Približná priemerná výťažnosť na základe normy ISO/IEC 19752. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete
na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento výrobok HP sa poskytuje záruka, že neobsahuje chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o
zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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