Datablad

HP 124 LaserJet-printerforbrugsvarer
(Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A)

Beregnet til hverdagsprint af farvelaserdokumenter i professionel kvalitet hovedsageligt til
information og promovering.
Fantastiske resultater, nemt og hurtigt – den nye HP ColorSphere-toner er tilpasset
udskrivningssystemet for at optimere kvaliteten og driftssikkerheden. Problemfri udskrivning i
fotokvalitet gør dig mere effektiv og skaber mere værdi.

Få flotte farver, der gør indtryk.

Med HP ColorSphere-tonerpatronen får du en dyb sort farve samt et dynamisk udvalg af klare, flotte farver. Og med den pålidelige HP
LaserJet-tonerpatronteknologi er det nemt og hurtig at udskrive professionelle dokumenter i fotokvalitet.

Spar tid, og vær mere produktiv.

HP ColorSphere toner og indbygget intelligens i patronen giver hurtig og ensartet print i høj kvalitet. Problemfri print sparer tid, øger produktiviteten og
sænker printomkostningerne.

HP tænker på miljøet.

HP tænker på miljøet. Fra produktdesign til et gratis og praktisk returprogram1, hvor originale HP-patroner genbruges – HPs miljøengagement går mange
år tilbage.

1Programmet

fås ikke i alle lande. HP Planet Partners-programmet til returnering og genbrug af HP-printerforbrugsvarer findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika. Der
er flere oplysninger på: http://www.HP.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet 1600- og 2600-serierne, HP LaserJet CM1015 MFP-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet * Mål (l x b x d)

Vægt

UPC-kode

Q6000A

HP 124A sort Original LaserJet-tonerpatron

Omkring 2.500 sider

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412412

Q6001A

Original HP 124A LaserJet-tonerpatron, cyan

Omkring 2.000 sider

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412429

Q6002A

HP 124A gul Original LaserJet-tonerpatron

Omkring 2.000 sider

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412436

Q6003A

Original HP 124A LaserJet-tonerpatron, magenta

Omkring 2.000 sider

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412443

*Anslået antal sider i gennemsnit for sort er baseret på ISO/IEC 19798. Anslået antal sider i gennemsnit af en farvesammensætning af cyan, gul, magenta er baseret på ISO/IEC 19798. Det
faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Der findes flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP's Premium Protection-garanti. Dette HP-produkt garanteres at være uden fejl og fabrikationsmæssige mangler.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste
garantier for HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må
tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.
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