Datablad

Original HP 79A LaserJet-tonerpatron, sort
(CF279A)

Ideel til nem udskrivning af forretningsdokumenter i professionel kvalitet og giver den
pålidelige ydelse, som der er brug for på kontoret.
Få ensartede dokumenter i professionel kvalitet vha. pålidelige originale HP-tonerpatroner.
Oprethold produktiviteten, og undgå spild af tid og forbrugsvarer. Disse pålidelige blækpatroner er
udviklet specielt til at virke problemfrit med din HP LaserJet Pro.

Du kan regne med kvaliteten

Forvent enestående kvalitet – og få det hver gang – med de originale HP-tonerpatroner. Undgå genudskrivning, spildte forbrugsvarer og dyre forsinkelser,
som man oplever med genbrugte patroner.
Udskriv professionelle dokumenter og marketingmaterialer med tydelig tekst og skarp, sort grafik.

Imponerende, ensartede resultater

Hjælper med at holde forretningen i gang. Stol på, at originale HP-tonerpatroner giver ensartet udskrivning uden afbrydelser og sikrer, at du når opgaven.
Valget, du kan stole på – undgå frustrationen ved at skulle genudskrive, spildte forbrugsvarer og forsinkelser.

Kom hurtigt i gang arbejdet igen

Udskift originale HP-tonerpatroner på få sekunder. De er specielt udviklet til din HP LaserJet-printer eller MFP og gør installationen går nemt og hurtigt.
Få arbejdet fra hånden hurtigt. Originale HP-tonerpatroner er nemme at installere og skifte.

Bygget til at bevare

Udskriv med patroner, hvor der er tænkt på miljøet. Gør brug af den nemme mulighed for genbrug, så den miljømæssige belastning reduceres.1
Reducer din miljøpåvirkning. Du kan regne med nem og gratis genbrug af patroner via HP Planet Partners.1

1

Programmet findes ikke i alle lande. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Pro M12-printerserien; HP LaserJet Pro MFP M26-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet * Mål (l x b x d)

Vægt

UPC-kode

CF279A

Original HP 79A LaserJet-tonerpatron, sort

1.000 sider

0,83 kg

889894680617

375 x 113 x 125 mm

*Anslået antal sider i gennemsnit baseret på ISO/IEC 19752. Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Få mere at vide på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP's Premium Protection-garanti. Dette HP-produkt garanteres at være uden fejl og fabrikationsmæssige mangler.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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