Datablad

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

Perfekt för utskrift av textbaserade dokument som fakturor, korrespondens och kalkylblad.
Äkta HP LaserJet-tonerkassetter är pålitliga, lätta att använda och ger en problemfri utskriftsprocess.
Det verkliga värdet hos äkta HP 12 LaserJet-tonerkassetter är den tid du sparar och den
produktivitetsnivån du kan behålla.

Tillförlitlighet sparar tid och gör dig mer produktiv.

När det är produktiviteten som räknas, kan du ge dig själv en fördel. Med äkta HP LaserJet-tonerkassetter får du färre avbrott, lägre kostnader och äkta
värde.

Upplev enkel, bekväm utskrift.

Bättre tillsammans. Ultimat hastighet, kvalitet och skrivarprestanda med äkta HP LaserJet-kassetter.

Finjustera ditt system för att säkerställa professionella resultat.

Professionella resultat vid varje utskrift. Eftersom 70 % av utskriftsprocessen är beroende av tonerkassetten, bör du välja den kassett som har utvecklats
specifikt för din skrivare. Kör skrivaren utan problem med äkta HP LaserJet-tonerkassetter.

Du kan lita på HPs miljöansvar.

HP har axlat ett långsiktigt miljöansvar – från produktutformningen till de bekväma återlämningsprogrammen1 där äkta HP LaserJet-tonerkassetter kan
återvinnas.

1Tillgängligheten

till programmet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via
HP Planet Partner-programmet. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.

Datablad | HP 12 LaserJet-tonerkassetter

Kompatibilitetsförklaring
HP LaserJet 1010 och 1020 -skrivarserierna; HP LaserJet 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052 och 3055 All-in-One-skrivarserierna; HP LaserJet M1005 MFP

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

Q2612L

Äkta HP 12L Economy Black LaserJet-tonerkassett

1 000 sidor

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

882780700253

Q2612A

HP 12A svart LaserJet-tonerkassett, original

2 000 sidor

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

808736558136

Q2612AD

HP 12A 2-pack svart original LaserJet tonerkassett

Per patron: 2 000 sidor

357 x 210 x 134 mm

1,8 kg

883585537525

*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer
information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HPs Premium Protection-garanti. HP garanterar att denna produkt inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli
inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och
tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.
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