Tiedot

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

Sopii parhaiten pienyrityksille ja kotitoimistoille, joilla on rajalliset budjetit, toimitilat ja
IT-tuki ja jotka haluavat tulostaa päivittäiset yritysdokumentit helposti.
Voit hoitaa yrityksen päivittäiset tulostustarpeet edullisesti. Alkuperäiset HP LaserJet -värikasetit
helpottavat ammattimaisten raporttien, kirjeiden ja laskujen tulostamista.

Voit hoitaa yrityksen päivittäiset tulostustarpeet edullisesti.

Voit hoitaa yrityksen kaikki päivittäiset tulostustarpeet edullisesti. HP:n legendaarinen luotettavuus säästää aikaa, vähentää käyttökatkoksia ja tuottaa
varmasti tulosta.

Tuota terävää tekstiä ja tarkkoja kuvia.

Tuota vahvaa, terävää tekstiä ja tarkkoja mustavalkokuvia. Saavuta tasainen ja ammattimainen jälki käyttämällä HP LaserJet -tulostimia yhdessä
alkuperäisten HP:n värikasettien kanssa.

Käytä ja kierrätä helposti.

Tulostustyöt yksinkertaistuvat, kun tulostaminen ja tarvikkeiden hallinta sujuvat varmasti ja helposti. Mukana on myös kätevä ilmainen kierrätys HP Planet
Partners -ohjelman1 kautta.

Ohjelman saatavuus vaihtelee. HP:n Planet Partners -järjestelmän ansiosta HP-tulostustarvikkeita voi nyt palauttaa ja kierrättää yli 50 maassa tai alueella Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.
Lisätietoja saa osoitteesta: http://www.hp.com/recycle
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Yhteensopivuuslausunto
HP LaserJet Pro P1560 ja P1600 Printer series; HP LaserJet Pro M1536dnf -monitoimitulostin

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x
syvyys)

Paino

UPC-tunnus

CE278L

HP 78L Economy -värikasetti, musta, alkuperäinen,
LaserJet

1 000 sivua

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

888182432952

CE278A

HP 78A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti

2 100 sivua

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

884420588702

CE278AD

HP 78A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti,
kaksoispakkaus

Mustekasettia kohti: 2 100 sivua 375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

886111730506

*Likimääräinen keskiarvoriittoisuus, perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
Tälle HP-tuotteelle annetaan takuu materiaali- ja valmistusvikoja vastaan.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
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