Adatlap

HP 124 LaserJet nyomtatási kellékanyagok
(Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A)

Olyan professzionális minőségű színes lézernyomatok mindennapos nyomtatásához ajánlott,
melyek elsősorban tájékoztatnak és népszerűsítenek.
Gyors, egyszerű, ragyogó eredmények – az új HP ColorSphere toner a nyomtatórendszerrel
összehangolva optimalizálja a minőséget és a megbízhatóságot. Ha a fényképminőségű nyomtatás
ilyen egyszerűen és problémamentesen elérhető, növelheti a termelékenységet, ez pedig valódi
értéket jelent.

Lenyűgöző, ragyogó színek.

A HP ColorSphere festékkazetta éles feketét és élénk, ragyogó színek dinamikus tartományát nyújtja. A megbízható HP LaserJet
festékkazetta-technológiával a fotóminőségű üzleti nyomtatás gyors, egyszerű és gondtalan.

Minél több az ideje, annál többre képes.

A HP ColorSphere toner és a patron számos intelligens funkciója gyors, jó minőségű, egységes színvonalú eredményt nyújt. A problémamentes
nyomtatással időt takaríthat meg, javítható a termelékenység, és csökkenthető a nyomtatás összköltsége.

Bízhat a HP környezetvédelem iránti elkötelezettségében.

Bízhat a HP környezetvédelmi gondoskodásában. A HP már régóta elkötelezett a környezetvédelem iránt, ami számos területen megnyilvánul: a
terméktervezéstől az eredeti HP tonerkazetták újrahasznosítását szolgáló ingyenes, kényelmes visszavételi programig1.
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program elérhetősége változó. A HP nyomtatási kellékanyagok visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában jelenleg több mint
50 országban és területen érhető el. További információk: http://www.HP.com/recycle.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP LaserJet 1600 és 2600 nyomtatósorozat, HP LaserJet CM1015 multifunkciós nyomtatósorozat

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

Q6000A

HP 124A eredeti fekete LaserJet tonerkazetta

~2500 oldal

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412412

Q6001A

HP 124A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta

~2000 oldal

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412429

Q6002A

HP 124A eredeti sárga LaserJet tonerkazetta

~2000 oldal

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412436

Q6003A

HP 124A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta

~2000 oldal

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412443

*Becsült átlagos fekete kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány alapján. Becsült átlagos kompozit ciánkék, sárga, bíbor kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány alapján. A tényleges kapacitás a
kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancia
A HP Prémium garanciális védelme. Ez a HP-termék anyagában és kidolgozásában is garantáltan hibátlan.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A
HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és mulasztásokért.
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