Datablad

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

Idealisk för småföretagare och hemmakontorsanvändare vars budget, utrymme och
IT-support är begränsade och som vill kunna skriva ut sina dagliga affärsdokument på enkelt
sätt.
Dagliga företagsutskrifter med fantastiskt värde. Med äkta HP LaserJet-tonerkassetter kan du enkelt
skriva ut rapporter, brev och fakturor av professionell kvalitet.

Dagliga företagsutskrifter med fantastiskt värde.

Fantastiskt värde för dina dagliga behov av företagsutskrifter. Med HPs legendariska driftsäkerhet kan du spara tid, minimera driftstopp och leverera
pålitliga resultat.

Producera framträdande, tydlig text och skarpa bilder.

Producera framträdande, tydlig text och skarpa svartvita bilder. Använd HP LaserJet-skrivarna tillsammans med äkta HP-tonerkassetter, så blir resultaten
enhetliga och professionella.

Använd och återvinn enkelt.

Förenkla dina utskrifter med pålitlig och lättanvänd hantering av utskrifter och tillbehör samt bekväm och kostnadsfri återvinning genom HP Planet
Partners1.

1Tillgängligheten

till programmet varierar. Retur och återvinning av HPs utskriftstillbehör är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Asien, Europa och Nord- och Sydamerika via HP Planet
Partners-programmet. För vidare information, gå till: http://www.HP.com/recycle.
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Kompatibilitetsförklaring
HP LaserJet Pro P1560 och P1600-skrivarserien HP LaserJet Pro M1536dnf MFP

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

CE278L

Äkta HP 78L Economy Black LaserJet-tonerkassett

1 000 sidor

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

888182432952

CE278A

HP 78A svart LaserJet-tonerkassett, original

2 100 sidor

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

884420588702

CE278AD

HP 78A svart LaserJet-tonerkassett, original, 2-pack Per patron: 2 100 sidor

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

886111730506

*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer
information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
Denna HP-produkt garanteras vara fri från material- eller tillverkningsfel.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli
inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och
tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.
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