Datasheet

HP 79A originele zwarte LaserJet tonercartridge
(CF279A)

Ideaal om gemakkelijk professionele zakelijke documenten te printen met de betrouwbare
prestaties die kantoren nodig hebben.
Produceer consistente, professionele documenten met betrouwbare originele HP tonercartridges.
Werk productief zonder verspilling van tijd en supplies. Deze betrouwbare cartridges zijn speciaal
ontworpen voor een probleemloze samenwerking met uw HP LaserJet Pro MFP.

Kies voor kwaliteit

Originele HP tonercartridges leveren telkens opnieuw de uitstekende kwaliteit die u verwacht. Vermijd opnieuw printen, suppliesverspilling of vertragingen
zoals die kunnen optreden met remanufactured cartridges.
Print professionele documenten met toner die scherpe zwarte tekst en afbeeldingen produceert.

Imposante, consistente resultaten

Help uw bedrijf vooruit. Gebruik originele HP tonercartridges om consistent, zonder onderbrekingen te printen.
De betrouwbare keus – vermijd ergernis over opnieuw printen, suppliesverspilling of vertragingen.

Direct weer aan het werk

Vervangt originele HP tonercartridges in seconden. Ze zijn speciaal ontworpen voor snelle, gemakkelijke installatie in uw HP LaserJet printer of MFP.
Werk snel weer verder. Originele HP tonercartridges zijn eenvoudig te installeren en te vervangen.

Energiezuinig gebouwd

Deze cartridges ondersteunen een zuinig gebruik van grondstoffen. Profiteer van gemakkelijke recycling om uw milieu-impact te reduceren.1
Reduceer uw impact op het milieu. U kunt gemakkelijk en kosteloos cartridges recyclen via HP Planet Partners.1

1

Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
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Verklaring over compatibiliteit
HP LaserJet Pro M12 printerserie; HP LaserJet Pro MFP M26 serie

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

CF279A

HP 79A originele zwarte LaserJet tonercartridge

1,000 pagina's

375 x 113 x 125 mm

830 gr

889894680617

*Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor
meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
HP's Premium Protection garantie. Dit HP product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten.
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