Fişa de date

Consumabile de imprimare HP 124 LaserJet
(Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A)

Proiectate pentru imprimări zilnice de documente laser color de calitate profesională care au
scopul de a promova şi a convinge.
Rezultate rapide, simple, strălucitoare – noul toner HP ColorSphere este armonizat cu sistemul de
imprimare pentru a optimiza calitatea şi fiabilitatea. Când imprimarea de calitate foto, fără dificultăţi,
este atât de simplă, sunteţi mai productiv şi aceasta reprezintă adevărata valoare.

Bucuraţi-vă de culorile vii, de mare impact.

Tonerul HP ColorSphere produce nuanţe clare de negru şi o gamă dinamică de culori luminoase, superbe. Iar cu tehnologia de cartuş de toner HP LaserJet,
imprimările de afaceri la calitate foto sunt rapide, simple şi fără probleme.

Economisind timp, sunteţi mai productivi.

Tonerul HP ColorSphere şi inteligenţa încorporată în cartuş permit rezultate rapide, de înaltă calitate, consistente. Imprimarea fără incidente poate
economisi timp, creşte productivitatea şi reduce costurile totale de imprimare.

Aveţi încredere în grija deosebită a HP pentru protecţia mediului.

Vă puteţi baza pe devotamentul HP în campania de protejare a mediului. De la proiectarea produselor, până la programul1 comod şi gratuit de returnare,
prin care cartuşele originale HP sunt reciclate, HP manifestă o atenţie constantă faţă de protecţia mediului înconjurător.

1Disponibilitatea

programului variază. Returnarea şi reciclarea consumabilelor de imprimare HP este posibilă în prezent în peste 50 de ţări, teritorii şi regiuni din Asia, Europa, America de Nord şi America de Sud prin
programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi: http://www.HP.com/recycle.
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Declaraţie de compatibilitate
Seriile de imprimante HP LaserJet 1600 şi 2600, HP LaserJet seria CM1015 MFP

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a cartuşului * Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

Q6000A

Cartuş de toner LaserJet original HP 124A negru

~2.500 pagini

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412412

Q6001A

Cartuş de toner LaserJet original HP 124A Cyan

~2.000 pagini

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412429

Q6002A

Cartuş de toner LaserJet original HP 124A galben

~2.000 pagini

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412436

Q6003A

Cartuş de toner LaserJet original HP 124A Magenta

~2.000 pagini

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412443

*Capacitatea medie aproximativă de imprimare cu negru se bazează pe ISO/IEC 19798. Capacitatea medie aproximativă de imprimare combinată cu cyan, galben, magenta se bazează pe
ISO/IEC 19798. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
Garanţie HP Premium Protection. Se garantează că acest produs HP nu prezintă defecte de material şi de manoperă.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cele prezentate în imagini. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi
modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele
produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau
editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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