Adatlap

HP 78 LaserJet festékkazetták
(CE278L, CE278A, CE278AD)

Ideális a hétköznapi üzleti dokumentumok könnyed nyomtatását igénylő, de korlátozott
költségkerettel, hellyel és informatikai támogatással rendelkező kisvállalkozások és otthoni
irodák számára.
Kiváló vétel a hétköznapi üzleti nyomtatási feladatokhoz. Az eredeti HP LaserJet tonerkazettákkal
könnyedén nyomtathat professzionális minőségű beszámolókat, leveleket és számlákat.

Kiváló vétel a hétköznapi üzleti nyomtatási feladatokhoz.

Kiváló vétel a hétköznapi üzleti nyomtatási igényekhez. A HP legendás megbízhatóságával időt spórolhat, csökkentheti a kieső időt és az elvárásainak
megfelelő végeredményt kaphat.

Telt, tiszta szöveg és éles képek állíthatók elő.

Markáns, éles szövegek és fekete-fehér képek nyomtatása. Az állandó, professzionális minőség fenntartása érdekében eredeti HP tonerkazettákat
használjon a HP LaserJet nyomtatókban.

Könnyű használat és újrahasznosítás.

Leegyszerűsítheti a nyomtatást a megbízható, könnyen használható nyomtató- és kellékanyag-kezelés segítségével, valamint a HP Planet Partners1 által
kínált kényelmes, ingyenes újrahasznosítással.

1A

program elérhetősége változó. A HP nyomtatási kellékanyagok visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában jelenleg több mint
50 országban és területen érhető el. További információk: http://www.HP.com/recycle.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP LaserJet Pro P1560 és P1600 nyomtatósorozat; HP LaserJet Pro M1536dnf többfunkciós nyomtató

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

CE278L

HP 78L gazdaságos fekete eredeti LaserJet
tonerkazetta

1000 oldal

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

888182432952

CE278A

HP 78A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta

2100 oldal

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

884420588702

CE278AD

HP 78A 2 darabos fekete eredeti LaserJet
tonerkazetták

Patrononként: 2100 oldal

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

886111730506

*Becsült átlagos kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány alapján. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További
részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancia
Ez a HP termék anyagában és kidolgozásában is garantáltan hibátlan.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes
értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott
jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található
esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.
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