Datasheet

HP 124 LaserJet printing supplies
(Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A)

Ontworpen om dagelijks kleurenlaserdocumenten met een professionele kwaliteit,
bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden, te printen.
Snel, gemakkelijk, briljant resultaat – nieuwe HP ColorSphere toner is afgestemd op het
afdruksysteem voor een optimale kwaliteit en betrouwbaarheid. Werk productiever en dus
economischer – probleemloos afdrukken in fotokwaliteit is heel eenvoudig.

Druk af met opvallende, briljante kleuren.

HP ColorSphere toner produceert haarscherp zwart en een dynamisch scala aan heldere, briljante kleuren. En met betrouwbare HP LaserJet
tonercartridgetechnologie maakt u snel, gemakkelijk en probleemloos prints van fotokwaliteit voor zakelijk gebruik.

U bespaart tijd en werkt productiever.

HP ColorSphere toner en de ingebouwde intelligentie in de cartridge zorgen snel voor consistente, hoogwaardige resultaten. Probleemloos printen
bespaart tijd, verhoogt de productiviteit en verlaagt de totale printkosten.

Vertrouw op HP's toonaangevende milieubeleid.

Vertrouw op het toonaangevende milieubeleid van HP. HP zet zich al heel lang in voor het milieu: van het productontwerp tot een handig gratis
retourprogramma1 voor recycling van originele HP cartridges.

1Het

programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor HP printing supplies is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via
het HP Planet Partners-programma. Kijk voor meer informatie op: http://www.hp.com/recycle.
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Verklaring over compatibiliteit
HP LaserJet 1600 en 2600 printerserie, HP LaserJet CM1015 MFP serie

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

Q6000A

HP 124A originele zwarte LaserJet tonercartridge

ca 2500 pagina's

410 x 92 x 109 mm

1 kg

829160412412

Q6001A

HP 124A originele cyaan LaserJet tonercartridge

ca 2000 pagina's

410 x 92 x 109 mm

1 kg

829160412429

Q6002A

HP 124A originele gele LaserJet tonercartridge

ca 2000 pagina's

410 x 92 x 109 mm

1 kg

829160412436

Q6003A

HP 124A originele magenta LaserJet tonercartridge ca 2000 pagina's

410 x 92 x 109 mm

1 kg

829160412443

*Geschatte gemiddelde opbrengst in zwart gebaseerd op ISO/IEC 19798. Geschatte gemiddelde gezamenlijke opbrengst in cyaan, magenta en geel gebaseerd op ISO/IEC 19798. De
werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
HP's Premium Protection garantie. Dit HP product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke
garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit
document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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