Datablad

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

Utformat för vardagsutskrifter och färglaserdokument av professionell kvalitet som man i
huvudsak använder för att marknadsföra och övertyga.
Snabba, enkla, lysande resultat – den nya HP ColorSphere-tonern är anpassad till utskriftssystemet
för att ge optimal kvalitet och tillförlitlighet. När det är så här enkelt och problemfritt att skriva ut
med fotokvalitet blir du mer produktiv, vilket ger ett verkligt värde.

Gläd dig åt effektfull, lysande färg.

HP ColorSphere-toner producerar skarp svärta och en dynamisk skala med ljusa, klara färger. Och med den pålitliga tekniken i HP
LaserJet-tonerkassetterna går företagets utskrifter i fotokvalitet snabbt, enkelt och bekymmersfritt.

Spara tid och bli mer produktiv.

Kassettens HP ColorSphere-toner och inbyggda smarta funktioner ger snabba, högkvalitativa och enhetliga resultat. Bekymmersfria utskrifter kan spara
tid, höja produktiviteten och sänka den totala utskriftskostnaden.

Lita på HPs ledande miljöansvar.

Du kan lita på HPs miljöansvar. HP har axlat ett långsiktigt miljöansvar – från produktutformningen till de bekväma återlämningsprogrammen1 där HP
originalbläckpatroner kan återvinnas.

1Tillgängligheten

till programmet varierar. Retur och återvinning av HPs utskriftstillbehör är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Asien, Europa och Nord- och Sydamerika via HP Planet
Partners-programmet. För vidare information, gå till: http://www.HP.com/recycle.
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Kompatibilitetsförklaring
HP LaserJet 1600 och 2600 skrivarserie, HP LaserJet CM1015 MFP-serie

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

Q6000A

HP 124A svart LaserJet-tonerkassett, original

~2 500 sidor

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412412

Q6001A

HP 124A cyan LaserJet-tonerkassett, original

~2 000 sidor

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412429

Q6002A

HP 124A gul LaserJet-tonerkassett, original

~2 000 sidor

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412436

Q6003A

HP 124A magenta LaserJet-tonerkassett, original

~2 000 sidor

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412443

*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet med svart baserad på ISO/IEC 19798. Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet med cyan, gult och magenta baserad på ISO/IEC 19798. Den faktiska
kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HPs Premium Protection-garanti. HP garanterar att denna produkt inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
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