Datablad

HP 78 LaserJet-tonerpatroner
(CE278L, CE278A, CE278AD)

Ideel til små virksomheder og hjemmekontorer med begrænset budget, plads og it-support,
og som ønsker en nem løsning til de daglige printopgaver.
Få en økonomisk løsning til de daglige printopgaver i virksomheden. Med originale HP
LaserJet-tonerpatroner kan du nemt printe rapporter, breve og fakturaer i professionel kvalitet.

Få en økonomisk løsning til de daglige printopgaver i virksomheden.

Få en økonomisk løsning til alle de daglige printopgaver i virksomheden. Anerkendt HP-driftsikkerhed kan spare dig tid, mindske nedetid og give resultater,
du kan stole på.

Fremstil klar og skarp tekst og skarpe billeder.

Fremstil klar, skarp tekst og skarpe sort/hvide billeder. Brug HP LaserJet-printere sammen med originale HP-tonerpatroner, og få ensartede og
professionelle resultater.

Nemme at anvende og genbruge.

Gør printopgaverne nemmere med pålidelig og brugervenlig print, nem styring af forbrugsvarer og gratis returnering til genbrug gennem HP Planet
Partners1.

1Programmet

findes ikke i alle lande. HP Planet Partners-programmet til returnering og genbrug af HP-printerforbrugsvarer findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika.
Der er flere oplysninger på: http://www.HP.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Pro P1560- og P1600 Printer-serien; HP LaserJet Pro M1536dnf-MFP

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet Mål (l x b x d)
*

Vægt

UPC-kode

CE278L

Økonomisk, original HP 78L LaserJet-tonerpatron,
sort

1.000 sider

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

888182432952

CE278A

Original HP 78A LaserJet-tonerpatron, sort

2.100 sider

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

884420588702

CE278AD

Originale HP 78A LaserJet-tonerpatroner, sort, 2-pak Pr. patron: 2.100 sider

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

886111730506

*Anslået antal sider i gennemsnit baseret på ISO/IEC 19752. Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Få mere at vide på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
Dette HP produkt garanteres at være uden fejl og fabrikationsmæssige mangler.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier
for HP-produkter og services er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere
garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.
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