Datový list

HP 79A Černá originální tonerová kazeta LaserJet
(CF279A)

Ideální pro snadný tisk firemních dokumentů v profesionální kvalitě a zajištění spolehlivého
výkonu, který je v kanceláři nezbytností.
Tiskněte dokumenty v konzistentní a profesionální kvalitě s důvěryhodnými originálními tonerovými
kazetami HP. Vysoká produktivita a už žádné plýtvání časem a spotřebním materiálem. Tyto
spolehlivé kazety byly speciálně navrženy pro multifunkční tiskárny HP LaserJet Pro.

Dejte přednost kvalitě

U originálních tonerových kazet HP můžete očekávat výjimečnou kvalitu za všech okolností. Vyhněte se opakovanému tisku, plýtvání spotřebním
materiálem a nákladným zpožděním způsobeným repasovanými kazetami.
Tiskněte dokumenty v profesionální kvalitě pomocí toneru, který produkuje sytý text a ostré černobílé obrázky.

Působivé a konzistentní výsledky

Zajistěte neustálý rozvoj firmy. Spolehněte se na originální tonerové kazety HP, které vám zajistí konzistentní, nepřerušovaný tisk odpovídající vašim
pracovním potřebám.
Volba, které můžete věřit – vyhněte se frustrujícímu opakovanému tisku, plýtvání spotřebním materiálem a zpožděním.

Nenechte se ničím zdržovat

Originální tonerové kazety HP vyměníte za pár sekund. Jsou speciálně navrženy pro tiskárny a multifunkční tiskárny HP LaserJet a umožňují rychlou a
snadnou instalaci.
Nenechte se ničím zdržovat. Originální tonerové kazety HP se snadno instalují i vyměňují.

Navrženo k úspoře energie

Zvolte kazety, které pomáhají šetřit přírodní zdroje. Využijte výhod snadné recyklace a mějte pod kontrolou dopad na životní prostředí.1
Pomozte snížit dopad na životní prostředí. Spolehněte se na snadnou a bezplatnou recyklaci kazet v programu HP Planet Partners.1

1

Dostupnost programu se může lišit. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.
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Prohlášení o kompatibilitě
Řada tiskáren HP LaserJet Pro M12; Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Pro M26

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

CF279A

HP 79A Černá originální tonerová kazeta LaserJet

1 000 stran

375 × 113 × 125 mm

0,83 kg

889894680617

*Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na
stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento produkt HP je poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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