Datasheet

HP 78 LaserJet tonercartridges
(CE278L, CE278A, CE278AD)

Ideaal voor gebruikers in kleine bedrijven en thuiskantoren met een beperkt budget, weinig
ruimte en weinig IT-support die gemakkelijk dagelijks hun zakelijke documenten willen
printen.
Een uitstekende keus voor alle dagelijkse zakelijke documenten. Met originele HP LaserJet
tonercartridges print u in een handomdraai professionele rapporten, brieven en facturen.

Een uitstekende keus als u dagelijks zakelijk print.

Een uitstekende keus als u dagelijks zakelijk print. Dankzij de befaamde HP betrouwbaarheid bespaart u tijd, minimaliseert u downtime en krijgt u altijd
betrouwbare resultaten.

Produceer duidelijke tekst en scherpe afbeeldingen.

Print duidelijke tekst en scherpe zwart-wit afbeeldingen. Gebruik originele HP tonercartridges in uw HP LaserJet printers om consistente en professionele
resultaten te waarborgen.

Eenvoudig te recyclen.

Meer gebruiksgemak door betrouwbaar en gemakkelijk afdruk- en suppliesbeheer en de handige, kosteloze recycling via HP Planet Partners1.

1Het

programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor HP printing supplies is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via
het HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie op: http://www.hp.com/recycle.
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Verklaring over compatibiliteit
HP LaserJet Pro P1560 en P1600 printerserie; HP LaserJet Pro M1536dnf MFP

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

CE278L

HP 78L originele zwarte Economy LaserJet
tonercartridge

1000 pagina's

375 x 113 x 125 mm

790 gr

888182432952

CE278A

HP 78A originele zwarte LaserJet tonercartridge

2100 pagina's

375 x 113 x 125 mm

790 gr

884420588702

CE278AD

HP 78A originele zwarte LaserJet tonercartridge,
2-pack

Per cartridge: 2100 pagina's

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

886111730506

*Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor
meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
Dit HP product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende
producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of
omissies in dit materiaal.
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