Veri sayfası

HP 12 LaserJet Toner Kartuşları
(Q2612L, Q2612A, Q2612AD)

Faturalar, yazışmalar ve hesap tabloları gibi metin tabanlı belgeleri basmak için idealdir.
Güvenilir ve kullanımı kolay HP Orijinal LaserJet Toner Kartuşu yazıcınızın sorunsuz çalışmasını sağlar.
Zamandan tasarruf eder ve daha verimli olursunuz; bu da HP 12 Orijinal LaserJet Kartuşunun gerçek
bir değer olduğunu gösterir.

Güvenilirlik, zaman kazandırarak daha verimli olmanızı sağlar.

Verimlilik önemliyse kendinize bir avantaj sağlayın. Daha az kesinti, daha düşük maliyeti ve gerçek değer için güvenilir HP Orijinal LaserJet Toner Kartuşunu
kullanın.

Kolay ve rahat baskı deneyimi elde edin.

Birlikte daha iyi. En yüksek hız ve kalite ile maksimum yazıcı performansı için, HP Orijinal LaserJet Kartuşlarını kullanın.

Profesyonel sonuçlar elde etmek için sisteminizi ayarlayın.

Her baskıda profesyonel sonuçların keyfini çıkarın. Baskı işleminin %70'i kartuşa bağlı olduğundan, yazıcınız için özel olarak tasarlanmış toner kartuşunu
seçin. HP Orijinal LaserJet Toner Kartuşları yazıcınızın sorunsuz çalışmasını sağlar.

HP'nin çevrenin korunmasında yaptığı rehberliğe güvenin.

HP, ürün tasarımından HP Orijinal Toner Kartuşlarının geri dönüştürülmesine olanak veren ücretsiz ve kolay iade programına kadar1, yıllardır kendisini
çevrenin korunmasına adamıştır.

1Programın

piyasada bulunabilirliği değişiklik gösterir. Orijinal HP kartuşu iade ve geri dönüşümü, HP Planet Partners programı aracılığıyla, şu anda Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da bulunan 50'den fazla ülkede
ve bölgede mevcuttur. Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin.
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Uyumluluk bildirimi
HP LaserJet 1010 ve 1020 Yazıcı serisi; HP LaserJet 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052 ve 3055 All-in-One Yazıcı Serisi; HP LaserJet M1005 MFP

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

Q2612L

HP 12L Ekonomik Siyah Orijinal LaserJet Toner
Kartuşu

1.000 sayfa

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

882780700253

Q2612A

HP 12A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

2.000 sayfa

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

808736558136

Q2612AD

HP 12A 2'li Paket Siyah Orijinal LaserJet Toner
Kartuşları

Kartuş başına: 2.000 sayfa

357 x 210 x 134 mm

1,8 kg

883585537525

*Yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19752'ye dayanır. Gerçek kapasite basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için
bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP'nin Premium Koruma Garantisi. Bu HP ürününde hiçbir malzeme ve işçilik hatası olmadığı garanti edilir.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © Telif Hakkı 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir.
HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir
garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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