Fişa de date

Cartuş de toner LaserJet original HP 79A Negru
(CF279A)

Soluţie ideală pentru imprimarea documentelor de afaceri de calitate profesională şi
asigurarea performanţelor fiabile de care au nevoie birourile.
Obţineţi în mod constant documente de calitate profesională, utilizând cartuşele de toner originale
HP de încredere. Rămâneţi productiv şi evitaţi irosirea timpului şi a consumabilelor. Aceste cartuşe
fiabile sunt concepute special pentru a lucra impecabil cu HP LaserJet Pro.

Contaţi pe calitate

Aşteptaţi-vă la calitatea remarcabilă – şi obţineţi-o de fiecare dată – de la cartuşele de toner originale HP. Evitaţi reimprimările, irosirea consumabilelor şi
întârzierile costisitoare care pot apărea în cazul cartuşelor recondiţionate.
Imprimaţi documente de calitate profesională utilizând toner care produce text bine conturat şi imagini alb-negru clare.

Rezultate constante, impresionante

Menţineţi cursul activităţii. Aveţi încredere în cartuşele de toner originale HP, care asigură imprimări constante, neîntrerupte, pentru continuitatea activităţii.
Alegerea pe care puteţi conta – evitaţi reimprimările frustrante, irosirea consumabilelor şi întârzierile.

Reîncepeţi imediat lucrul

Înlocuiţi cartuşele de toner originale HP în câteva secunde. Acestea sunt proiectate special pentru imprimanta sau echipamentul MFP LaserJet HP şi
simplifică şi accelerează instalarea.
Reluaţi rapid activitatea. Cartuşele de toner originale HP sunt simplu de instalat şi de înlocuit.

Conceput să conserve

Imprimaţi cu cartuşe care sunt concepute pentru a conserva resursele. Beneficiaţi de reciclarea simplă pentru a ajuta la gestionarea impactului asupra
mediului.1
Reduceţi impactul. Contaţi pe reciclarea simplă şi gratuită a cartuşelor prin programul HP Planet Partners.1

1

Disponibilitatea programului variază. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/recycle.
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Declaraţie de compatibilitate
HP LaserJet Pro M12 Printer series; HP LaserJet Pro MFP M26 series

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a cartuşului * Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

CF279A

1.000 pagini

0,83 kg

889894680617

Cartuş de toner LaserJet original HP 79A Negru

375 x 113 x 125 mm

*Capacitatea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 19752. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
Garanţie HP Premium Protection. Se garantează că acest produs HP nu prezintă defecte de material şi de manoperă.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori
pentru omisiunile din documentul de faţă.
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