Φύλλο δεδομένων

Αναλώσιμα εκτύπωσης HP 124 LaserJet
(Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A)

Σχεδιασμένο για καθημερινή εκτύπωση και έγχρωμα έγγραφα laser επαγγελματικής
ποιότητας που προορίζονται κυρίως για προώθηση και διαφήμιση.
Γρήγορα, εύκολα, εξαιρετικά αποτελέσματα - ο νέος γραφίτης HP ColorSphere είναι
προσαρμοσμένος για να συνεργάζεται με το σύστημα εκτύπωσης ώστε να βελτιστοποιεί την
ποιότητα και την αξιοπιστία. Όταν η εκτύπωση φωτογραφικής ποιότητας γίνεται τόσο εύκολα και
χωρίς κόπο, γίνεστε πιο παραγωγικοί και αυτό μεταφράζεται σε πραγματική αξία.

Απολαύστε εντυπωσιακά, φωτεινά χρώματα.

Ο γραφίτης HP ColorSphere δημιουργεί ευκρινείς μαύρες εκτυπώσεις και δυναμική γκάμα φωτεινών και ζωντανών χρωμάτων. Και με την αξιόπιστη
τεχνολογία των δοχείων γραφίτη HP LaserJet, έχετε επαγγελματικές εκτυπώσεις φωτογραφικής ποιότητας γρήγορα, απλά και χωρίς προβλήματα.

Εξοικονομήστε χρόνο, αυξήστε την παραγωγικότητα.

Ο γραφίτης HP ColorSphere και οι έξυπνες λειτουργίες του δοχείου σάς παρέχουν γρήγορα, σταθερά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Η ομαλή
εκτύπωση μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να μειώσει το συνολικό κόστος εκτύπωσης.

Εμπιστευτείτε την πρωτοβουλία της HP απέναντι στο περιβάλλον.

Βασιστείτε στην περιβαλλοντική διαχείριση της HP. Από τη σχεδίαση των προϊόντων μέχρι το δωρεάν, πρακτικό πρόγραμμα επιστροφής1 μέσω του
οποίου ανακυκλώνονται τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP, η HP διατηρεί τη μακροχρόνια δέσμευσή της ως προς το περιβάλλον.

1Η

διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Η επιστροφή και ανακύκλωση αναλωσίμων εκτύπωσης HP διατίθεται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 χώρες, επικράτειες και περιοχές στην Ασία, την
Ευρώπη και τη Βόρεια και Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.HP.com/recycle
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Δήλωση συμβατότητας
Εκτυπωτές HP LaserJet 1600 και 2600 series, HP LaserJet CM1015 MFP series

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου μελανιού Διαστάσεις (μ x π x β)
*

Βάρος

Κώδικας UPC

Q6000A

Δοχείο αυθεντικού μαύρου γραφίτη HP LaserJet
124A

~2.500 σελίδες

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412412

Q6001A

Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 124A ~2.000 σελίδες

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412429

Q6002A

Δοχείο αυθεντικού κίτρινου γραφίτη HP LaserJet
124A

~2.000 σελίδες

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412436

Q6003A

Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP
124A

~2.000 σελίδες

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412443

*Μέση απόδοση δοχείου μαύρου χρώματος, κατά προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19798. Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κυανού, κίτρινου και ματζέντα χρώματος, κατά
προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19798. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για
λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Εγγύηση
Premium εγγύηση προστασίας δοχείων HP. Αυτό το προϊόν HP παρέχει εγγύηση ότι δεν φέρει ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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