Veri sayfası

HP 124 LaserJet Baskı Sarf Malzemeleri
(Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A)

Temelde tanıtım ve ikna amaçlı profesyonel kalitedeki renkli lazer belgelerin gündelik baskısı
için tasarlanmıştır.
Hızlı, kolay, parlak sonuçlar; yeni HP ColorSphere toner, kalite ve güvenilirliği en uygun duruma
getirmek için baskı sistemine uygun şekilde ayarlanmıştır. Sorunsuz sonuçlar almak bu kadar kolay
olduğunda daha üretken olabilirsiniz ve bu gerçek bir kazançtır.

Yüksek etkili, parlak renkler.

HP ColorSphere toner, keskin siyahlar ve parlak tonlardan oluşan dinamik bir renk yelpazesi sunar. Ayrıca güvenilir HP LaserJet toner kartuşu teknolojisi
sayesinde hızla, basit ve sorunsuz bir şekilde fotoğraf kalitesinde kurumsal baskı elde edilebilir.

Zaman kazanın, daha verimli olun.

Kartuşa dahil edilen HP ColorSphere toneri ve zekası hızlı, yüksek kaliteli, tutarlı sonuçlar sağlar. Sorunsuz baskı, zamandan tasarruf sağlayabilir, verimliliği
artırabilir ve toplam baskı maliyetlerini azaltabilir.

HP'nin çevreye duyarlı yaklaşımına güvenin.

HP'nin çevrenin korunmasına verdiği desteğe güvenin. HP, ürün tasarımından Orijinal HP Kartuşlarının geri dönüştürülmesine olanak veren ücretsiz ve kolay
iade programına1 kadar, yıllardır kendisini çevrenin korunmasına adamıştır.

1Programın

kullanılabilirliği değişiklik gösterir. HP baskı sarf malzemeleri iade ve geri dönüştürme hizmeti, HP Planet Partners programı aracılığıyla halen Asya, Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika'da 50'den fazla ülke ve
bölgede sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: http://www.HP.com.tr/geridonusum.
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Uyumluluk bildirimi
HP LaserJet 1600 ve 2600 Yazıcı serisi, HP LaserJet CM1015 MFP serisi

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

Q6000A

HP 124A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

~2.500 sayfa

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412412

Q6001A

HP 124A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ~2.000 sayfa

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412429

Q6002A

HP 124A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

~2.000 sayfa

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412436

Q6003A

HP 124A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

~2.000 sayfa

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412443

*Yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19798'ye dayanır. Birleşik camgöbeği, sarı, macenta kartuş için yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19798'e dayanır. Gerçek baskı
kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP'nin Premium Koruma Garantisi. Bu HP ürününde hiçbir malzeme ve işçilik hatası olmadığı garanti edilir.
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