Dane techniczne

HP 79A oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet
(CF279A)

Idealne rozwiązanie dla łatwego drukowania dokumentów biznesowych profesjonalnej jakości
i zapewnienia niezawodnego działania na potrzeby biurowe.
Drukuj spójne, profesjonalnej jakości dokumenty dzięki sprawdzonym, oryginalnym wkładom z
tonerem HP. Utrzymaj produktywność, uniknij straty czasu i materiałów. Te niezawodne wkłady
zostały specjalnie zaprojektowane do bezproblemowej pracy z urządzeniami HP LaserJet Pro.

Jakość, na którą możesz liczyć

Oryginalne wkłady z tonerem HP zapewniają niezrównaną jakość druku za każdym razem. Unikniesz ponownego drukowania, marnowania materiałów i
kosztownych opóźnień, które mogą wystąpić w przypadku używania wkładów regenerowanych.
Profesjonalny wygląd dokumentów drukowanych z wyraźnym tekstem i ostrymi, czarnymi grafikami.

Doskonałe, jednolite rezultaty

Zadbaj o rozwój swojej firmy. Oryginalne wkłady z tonerem HP zapewniają spójne, bezproblemowe drukowanie, zgodnie z planem.
Wybór, na którym możesz polegać – uniknij frustrującej konieczności ponownego drukowania, marnowania materiałów i opóźnień.

Możesz natychmiast wrócić do pracy

Wymień oryginalne wkłady z tonerem HP w ciągu kilku sekund. Zaprojektowane specjalnie dla Twojej drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego HP
LaserJet w celu przyspieszenia i ułatwienia instalacji.
Szybkie wznowienie pracy. Oryginalne wkłady z tonerem HP można łatwo instalować i wymieniać.

Zaprojektowane z myślą o oszczędnościach

Drukuj za pomocą wkładów zaprojektowanych w celu zmniejszenia zużycia zasobów. Wykorzystaj łatwy recykling, aby pomóc w zarządzaniu wpływem na
środowisko1.
Pomóż zmniejszyć swój wpływ na środowisko. Możesz liczyć na łatwy recykling bez opłat za pośrednictwem programu HP Planet Partners1.

1

Dostępność programu może być różna. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności
Drukarki HP LaserJet Pro seria M12; Urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Pro seria M26

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CF279A

HP 79A oryginalny wkład z czarnym tonerem
LaserJet

1,000 stron

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

889894680617

*Przybliżona średnia wydajność wg normy ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników.
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Gwarancja HP Premium Protection. HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z
tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
4AA6-6784PLE, Sierpień 2016

