Dane techniczne

Kasety z tonerem HP 78 LaserJet
(CE278L, CE278A, CE278AD)

Doskonałe dla użytkowników z małych firm i biur domowych, dysponujących ograniczoną
przestrzenią oraz ograniczonym budżetem i dostępem do pomocy technicznej, którzy chcą w
prosty sposób drukować codzienne dokumenty biznesowe.
Ekonomiczne codzienne drukowanie w firmie. Wkłady z tonerem HP LaserJet pozwalają bez trudu
drukować profesjonalnej jakości raporty, listy i faktury.

Ekonomiczne codzienne drukowanie w firmie.

Ekonomiczna realizacja codziennych wymogów firmowych w zakresie drukowania. Znana niezawodność rozwiązań firmy HP pomaga zaoszczędzić czas,
zminimalizować przestoje w pracy i zapewnić rezultaty, na których można polegać.

Wyrazisty, czytelny tekst i ostre obrazy.

Wyrazisty, czytelny tekst i ostre czarno-białe obrazy. Korzystanie z drukarek HP LaserJet w połączeniu z oryginalnymi wkładami z tonerem HP to
gwarancja, że wydruki będą zawsze wysokiej, profesjonalnej jakości.

Łatwa obsługa i recykling.

Uproszczenie drukowania dzięki niezawodnemu, łatwemu zarządzaniu drukiem i materiałami eksploatacyjnymi oraz wygodnemu, bezpłatnemu
recyklingowi w ramach programu HP Planet Partners1.

1Dostępność

programu jest uzależniona od regionu. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling materiałów eksploatacyjnych HP na obszarze ponad 50 krajów, terytoriów i regionów w Azji, Europie,
Ameryce Północnej i Południowej. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności
Drukarki HP LaserJet Pro seria P1560 i P1600; Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M1536dnf

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CE278L

HP 78L oryginalny ekonomiczny wkład laserowy
czarny

1000 stron

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

888182432952

CE278A

HP 78A oryginalny wkład z czarnym tonerem
LaserJet

2100 stron

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

884420588702

CE278AD

HP 78A zestaw 2 oryginalnych wkładów z czarnym
tonerem LaserJet

Na wkład: 2100 stron

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

886111730506

*Przybliżona średnia wydajność wg normy ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników.
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych
dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa
gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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