Tiedot

HP 79A alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti
(CF279A)

Sopii helposti ammattimaisten asiakirjojen tulostamiseen ja tuottamaan toimistojen
tarvitsemaa luotettavaa suorituskykyä.
Saat tasaiset, ammattimaiset asiakirjat käyttämällä luotettavia alkuperäisiä HP-värikasetteja.
Tuottavuutta aikaa ja tarvikkeita haaskaamatta. Nämä luotettavat kasetit on suunniteltu erityisesti
HP LaserJet Pro -monitoimitulostintasi varten.

Luota laatuun.

Alkuperäisiä HP-väriainekasetteja käyttäessäsi saat laatua kerta kerran jälkeen. Vältä uudelleentulostukset, materiaalien haaskaus ja viiveet, joita
uudelleentäytetyt kasetit saattavat aiheuttaa.
Tulosta ammattilaatuisia asiakirjoja käyttämällä väriainetta, joka tuottaa terävää tekstiä ja tarkkaa mustaa grafiikkaa.

Vaikuttavat ja tasaiset tulokset

Auta pitämään liiketoimintasi liikkeessä. Voit luottaa siihen, että alkuperäiset HP-värikasetit tuottavat yhtenäistä ja häiriötöntä tulostusta, joka pitää sinut
tehtävien tasalla.
Valinta johon voit luottaa – vältä turhauttavat uudelleentulostukset, materiaalien haaskauksen sekä viiveet.

Siirry suoraan asiaan.

Vaihda alkuperäiset HP-väriainekasetit muutamassa sekunnissa. Ne on suunniteltu erityisesti HP LaserJet -tulostimille ja -monitoimitulostimille, ja ne
tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa.
Palaat nopeasti takaisin tuottavaan toimintaan. Alkuperäiset HP-värikasetit on helppo asentaa ja poistaa

Säästää energiaa

Käytä tulostuksessa mustekasetteja, jotka on suunniteltu säästämään luonnonvaroja. Hyödynnä helppo kierrätys jotta hallitsisit vaikutustasi
ympäristöön.1
Kuinka vähentää ympäristövaikutuksia Voit luottaa helppoon ja ilmaiseen kasettien kierrätykseen HP Planet Partners -ohjelman avulla.1
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Ohjelman saatavuus vaihtelee. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
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Yhteensopivuuslausunto
HP LaserJet Pro M12 -sarjan tulostimet; HP LaserJet Pro MFP M26 -sarja

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

Paino

UPC-tunnus

CF279A

HP 79A alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti

1,000 sivua

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

889894680617

*Likimääräinen keskiarvoriittoisuus, perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
HP:n Premium Protection -takuu. Tälle HP-tuotteelle annetaan materiaali- ja valmistusviat kattava takuu.
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