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HP 78 LaserJet Toner Kartuşları
(CE278L, CE278A, CE278AD)

Bütçeleri, yerleri ve BT destekleri sınırlı olan ve iş amaçlı gündelik belgeleri kolayca üretmek
isteyen küçük işletme ve ev ofis kullanıcıları için idealdir.
İşinizle ilgili günlük baskılarda mükemmel sonuçlar elde edin. HP Orijinal LaserJet Toner Kartuşları
profesyonel kalitede raporları, mektupları ve faturaları kolayca basmanızı sağlar.

İşinizle ilgili günlük baskılarda mükemmel sonuçlar elde edin.

İşinizle ilgili tüm günlük baskılarda mükemmel sonuçlar elde edin. Efsanevi HP güvenilirliği zamandan tasarruf etmenizi, kesinti sürelerini en aza
indirmenizi ve güvenebileceğiniz sonuçlar sunmanızı sağlar.

Koyu, net metinler ve keskin görüntüler elde edin.

Kalın, net metinler ve keskin siyah beyaz görüntüler oluşturun. Tutarlı ve profesyonel sonuçlar elde etmek için HP LaserJet yazıcılarıyla birlikte HP Orijinal
Toner Kartuşlarını kullanın.

Kolayca kullanın ve geri dönüştürün.

Güvenilir, kullanımı kolay baskı ve sarf malzemeleri yönetimi ve HP Planet Partners aracılığıyla sunulan kullanışlı, ücretsiz geri dönüştürme hizmetiyle baskı
deneyiminizi basitleştirin1.

1Programın

kullanılabilirliği değişiklik gösterir. HP baskı sarf malzemelerinin iadesi ve geri dönüşümü, HP Planet Partners programı vasıtasıyla halen Asya, Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika'daki 50'den fazla ülke ve
bölgede yapılabilmektedir. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: http://www.HP.com.tr/geridonusum.
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Uyumluluk bildirimi
HP LaserJet Pro P1560 ve P1600 Yazıcı serisi; HP LaserJet Pro M1536dnf MFP

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

CE278L

HP 78L Ekonomik Siyah Orijinal LaserJet Toner
Kartuşu

1.000 sayfa

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

888182432952

CE278A

HP 78A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

2.100 sayfa

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

884420588702

CE278AD

HP 78A 2'li Paket Siyah Orijinal LaserJet Toner
Kartuşları

Kartuş başına: 2.100 sayfa

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

886111730506

*Yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19752'ye dayanır. Gerçek kapasite basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için
bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
Bu HP ürününün hiç bir malzeme ve işçilik hatası barındırmadığı garanti edilir.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © Telif Hakkı 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir.
HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir
garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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