Datový list

Tiskový spotřební materiál HP 124 LaserJet
(Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A)

Ideální pro každodenní tisk barevných dokumentů v profesionální laserové kvalitě, jejichž
hlavním cílem je informovat a propagovat.
Rychlé, snadné a dokonalé výsledky – nový toner HP ColorSphere je sladěn s tiskovým systémem a
poskytuje optimální kvalitu a spolehlivost. Dosažení bezproblémových výtisků fotografické kvality je
velice snadné. Vy budete produktivnější a v tom spočívá skutečná hodnota.

Těšte se na působivě jasné barvy.

Toner HP ColorSphere vytváří ostré odstíny černé a dynamickou škálu jasných dokonalých barev. A se spolehlivou technologií tonerových kazet HP LaserJet
je podnikový tisk ve fotografické kvalitě rychlý, snadný a bezproblémový.

Šetřte čas, buďte produktivnější.

Toner HP ColorSphere a inteligentní technologie v kazetě umožňují rychlý a konzistentní tisk vysoké kvality. Bezproblémový tisk šetří čas, zvyšuje
produktivitu a snižuje celkové náklady na tisk.

Spolehněte se na vedoucí postavení společnosti HP v oblasti ochrany životního prostředí

Spolehněte se na vedoucí postavení společnosti HP v oblasti ochrany životního prostředí. Při všech aktivitách, od návrhu výrobků až po bezplatný a
pohodlný program1 pro vracení výrobků, zajišťující recyklaci originálních kazet HP, klade společnost HP maximální důraz na ochranu životního prostředí.

1Dostupnost

programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace tiskového spotřebního materiálu HP je v současnosti k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to
prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na stránce: http://www.HP.com/recycle.
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Prohlášení o kompatibilitě
Řada tiskáren HP LaserJet 1600 a 2600, řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet CM1015

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

Q6000A

Originální černá tonerová kazeta HP 124A LaserJet

cca 2 500 stran

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412412

Q6001A

HP 124A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet cca 2 000 stran

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412429

Q6002A

Originální žlutá tonerová kazeta HP 124A LaserJet

cca 2 000 stran

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412436

Q6003A

HP 124A Purpurová originální tonerová kazeta
LaserJet

cca 2 000 stran

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412443

*Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798. Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti neseparované azurové, žluté a purpurové kazety odpovídá normě ISO/IEC
19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento produkt HP je poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručním listem přiloženým k těmto produktům a službám. Žádné ze zde
uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v
tomto dokumentu.
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