Dataark

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

Laget for daglig utskrift av fargelaserdokumenter av profesjonell kvalitet, primært til
informasjon og annonsering.
Raske, enkle og strålende resultater – ny HP ColorSphere-toner er tilpasset utskriftssystemet for å gi
best mulig kvalitet og pålitelighet. Når problemfrie fotoutskrifter blir så enkelt, blir du mer produktiv,
og det er god økonomi.

Gled deg over slående, strålende farger.

HP ColorSphere-toner produserer skarp svart og et dynamisk område med klare og strålende farger. Og med pålitelig HP LaserJet-tonerkasetteknologi er
forretningsutskrift i fotokvalitet både raskt, enkelt og problemfritt.

Spar tid, bli mer produktiv.

HP ColorSphere-toner og intelligens som er innebygd i kassetten, gir raske og konsistente resultater av høy kvalitet. Problemfri utskrift kan spare tid, øke
produktiviteten og redusere de totale utskriftskostnadene.

Stol på HPs miljølederskap.

Sett din lit til HPs miljøforvaltning. Fra produktdesign til et gratis og praktisk returprogram1 som sørger for resirkulering av originale HP-blekkpatroner – HP
har lenge vært seg sitt ansvar bevisst med hensyn til miljøet.

1Programtilgjengelighet

varierer. Retur og resirkulering av utskriftsrekvisita fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i mer enn 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet
Partners-program. Du finner ytterligere informasjon på: http://www.HP.com/recycle.

Dataark | HP 124 LaserJet-utskriftsrekvisita

Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet 1600- og 2600-skriverserien, HP LaserJet CM1015 MFP-serien

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

Q6000A

HP 124A original LaserJet-tonerkassett, svart

~2500 sider

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412412

Q6001A

HP 124A cyan original LaserJet-tonerkassett

~2 000 sider

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412429

Q6002A

HP 124A original LaserJet-tonerkassett, gul

~2 000 sider

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412436

Q6003A

HP 124A magenta original LaserJet-tonerkassett

~2 000 sider

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412443

*Omtrentlig sammensatt kapasitet i snitt for svart basert på ISO/IEC 19798.
Omtrentlig sammensatt kapasitet i snitt for cyan, gul og magenta basert på ISO/IEC 19798. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer.
Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
HPs Premium-beskyttelsesgaranti. Dette HP-produktet garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i
dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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