Údajový list

Tlačový spotrebný materiál HP 124 LaserJet
(Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A)

Navrhnuté pre každodennú tlač a laserové dokumenty profesionálnej kvality, ktorých
prvotným poslaním je propagovať a presvedčiť.
Rýchle, jednoduché, brilantné výsledky – nový toner HP ColorSphere prispôsobený tlačovému
systému na optimalizáciu kvality a spoľahlivosti. Bezproblémová tlač fotografickej kvality
jednoduchým spôsobom – ste produktívnejší, a to je skutočná hodnota.

Produkujte mimoriadne pôsobivé, brilantné farby.

Toner HP ColorSphere vytvára ostré čierne línie a dynamický rozsah jasných, žiarivých farieb. A s technológiou spoľahlivých tonerových kaziet HP Color
LaserJet je podniková tlač fotografickej kvality rýchla, jednoduchá a bezproblémová.

Šetrite čas, buďte produktívnejší.

Toner HP ColorSphere a inteligencia zabudovaná do tejto kazety dávajú rýchle, vysokokvalitné a trvanlivé výsledky. Bezproblémová tlač šetrí čas, zvyšuje
produktivitu a znižuje celkové náklady na tlač.

Získajte dôveru environmentálneho vodcovstva HP.

Dôverujte vedúcemu postaveniu spoločnosti HP v oblasti ochrany životného prostredia. Spoločnosť HP má dlhodobý záväzok voči životnému prostrediu –
od návrhu produktov až po bezplatný praktický program vrátenia1, ktorý umožňuje recykláciu originálnych kaziet HP.

1Dostupnosť

programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia tlačového spotrebného príslušenstva HP sú prostredníctvom programu HP Planet Partners momentálne dostupné vo viac než 50 krajinách, teritóriách a oblastiach v
Ázii, Európe, Severnej a Južnej Amerike. Ďalšie informácie nájdete na stránke: http://www.HP.com/recycle.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Rad tlačiarní HP LaserJet 1600 a 2600, rad MFP HP LaserJet CM1015

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

Q6000A

Čierna originálna tonerová kazeta HP 124A LaserJet asi 2500 strán

Priemerná výdatnosť kazety *

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412412

Q6001A

Azúrová originálna tonerová kazeta HP 124A
LaserJet

asi 2000 strán

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412429

Q6002A

Žltá originálna tonerová kazeta HP 124A LaserJet

asi 2000 strán

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412436

Q6003A

Purpurová originálna tonerová kazeta HP 124A
LaserJet

asi 2000 strán

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412443

*Približná priemerná výťažnosť čiernej na základe normy ISO/IEC 19798. Približná priemerná výťažnosť kombinovanej azúrovej, žltej a purpurovej na základe normy ISO/IEC 19798.
Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento výrobok HP sa poskytuje záruka, že neobsahuje chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom
dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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