Tiedot

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

Suunniteltu pääasiassa myynninedistämiseen tarkoitettujen ammattilaatuisten
värilaserasiakirjojen päivittäiseen tulostukseen.
Upeat tulokset helposti ja nopeasti – uusi HP ColorSphere -väriaine on hienosäädetty
tulostusjärjestelmää varten laadun ja luotettavuuden optimoimiseksi. Saat tuloksia helposti ja
ongelmitta. Parempi tuottavuus merkitsee lisäarvoa.

Saat vaikuttavat, loistavat värit.

HP ColorSphere -värijauhe tuottaa terävät mustat ja dynaamisen valikoiman kirkkaita ja loistavia värejä. Luotettavan HP LaserJet -värikasettitekniikan
avulla yritys saa valokuvalaatuiset tulosteet nopeasti, yksinkertaisesti ja vaivattomasti.

Ajan säästäminen lisää tuottavuutta.

Kasetin HP ColorSphere -väriaine ja älytoiminnot tuottavat tasokkaat tulosteet nopeasti ja luotettavasti. Vaivaton tulostus voi säästää aikaa, tehostaa
tuottavuutta ja vähentää tulostuskuluja.

HP pitää huolta ympäristöstä

HP:n ympäristöystävällisyyteen voit luottaa. Ympäristö on HP:n huomion kohteena tuotteiden suunnittelusta aina tuotteiden maksuttomaan, kätevään
palautusohjelmaan1, jonka puitteissa alkuperäiset HP-värikasetit kierrätetään.

Ohjelman saatavuus vaihtelee. HP:n Planet Partners -ohjelman ansiosta HP-tulostustarvikkeita voi nyt palauttaa ja kierrättää yli 50 maassa/alueella Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Lisätietoja
saa osoitteesta: http://www.hp.com/recycle
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Yhteensopivuuslausunto
HP LaserJet 1600- ja 2600 -tulostinsarjat, HP Laserjet CM1015 -monitoimitulostinsarja

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

Paino

UPC-tunnus

Q6000A

HP 124A -värikasetti, musta, alkuperäinen, LaserJet noin 2 500 sivua

Riittoisuus keskimäärin *

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412412

Q6001A

HP 124A, alkuperäinen syaani LaserJet-värikasetti

noin 2 000 sivua

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412429

Q6002A

HP 124A -värikasetti, keltainen, alkuperäinen,
LaserJet

noin 2 000 sivua

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412436

Q6003A

HP 124A, alkuperäinen magenta LaserJet-värikasetti noin 2 000 sivua

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412443

*Likimääräinen mustan kasetin keskiarvoriittoisuus ISO/IEC 19798 -standardin perusteella. Likimääräinen yhdistelmäkasetin (syaani, magenta ja keltainen) keskiarvoriittoisuus ISO/IEC
19798 -standardin perusteella. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
HP:n Premium Protection -takuu. Tälle HP-tuotteelle annetaan materiaali- ja valmistusviat kattava takuu.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
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