Dane techniczne

Materiały eksploatacyjne do drukarek HP 124 LaserJet
(Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A)

Codzienny druk laserowy kolorowych dokumentów profesjonalnej jakości, przeznaczonych
głównie do celów informacyjnych i promocyjnych.
Szybkość, łatwość i doskonałe rezultaty – nowy toner HP ColorSphere doskonale współpracuje z
systemem druku, zapewniając optymalną jakość i niezawodność. Błyskawiczne rezultaty
fotograficznej jakości bez żadnych problemów – jeszcze większa wydajność pracy.

Doskonałe kolory, które robią wrażenie.

Toner HP ColorSphere zapewnia wyraźną czerń i dynamiczną gamę jasnych, nasyconych kolorów. Dzięki niezawodnej technologii wkładów z tonerem HP
LaserJet można szybko, łatwo i bez problemów drukować materiały biznesowe fotograficznej jakości.

Więcej wolnego czasu to lepsza produktywność.

Toner HP ColorSphere oraz inteligentne funkcje pozwalają szybko uzyskać powtarzalne, wysokiej jakości wydruki. Bezproblemowe drukowanie umożliwia
zaoszczędzenie czasu, zwiększenie wydajności oraz obniżenie całkowitych kosztów druku.

Można polegać na proekologicznym podejściu HP.

Firma HP to godny zaufania lider w dziedzinie ochrony środowiska. Od etapu projektowania produktów, aż po bezpłatny i wygodny program zwrotów1,
który umożliwia recykling oryginalnych wkładów HP – firma HP podkreśla swoje wieloletnie zaangażowanie w ochronę środowiska.

1Dostępność

programu jest uzależniona od regionu. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling materiałów eksploatacyjnych HP na obszarze ponad 50 krajów, terytoriów i regionów w Azji, Europie,
Ameryce Północnej i Południowej. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności
Drukarka HP LaserJet seria 1600 i 2600, urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet seria CM1015

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

Q6000A

HP 124A wkład z czarnym tonerem

ok. 2500 stron

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412412

Q6001A

HP 124A oryginalny wkład z błękitnym tonerem
LaserJet

ok. 2000 stron

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412429

Q6002A

HP 124A wkład z żółtym tonerem

ok. 2000 stron

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412436

Q6003A

HP 124A oryginalny wkład z purpurowym tonerem
LaserJet

ok. 2000 stron

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412443

*Przybliżona średnia wydajność wkładu czarnego według normy ISO/IEC 19798. Przybliżona średnia wydajność wkładu błękitnego, żółtego, purpurowego według normy ISO/IEC 19798.
Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Gwarancja HP Premium Protection. HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych
dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa
gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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