Údajový list

Originálna čierna tonerová kazeta HP 79A LaserJet
(CF279A)

Ideálne na jednoduchú tlač firemných dokumentov s profesionálnou kvalitou a získanie
spoľahlivého výkonu, ktorý kancelárie potrebujú.
Používajte originálne tonerové kazety HP a získajte dokumenty s konzistentnou profesionálnou
kvalitou. Buďte produktívni a vyhnite sa plytvaniu časom a zdrojmi. Tieto spoľahlivé kazety sú
špeciálne navrhnuté tak, aby bezchybne spolupracovali s vašou tlačiarňou HP LaserJet Pro.

Spoľahnite sa na kvalitu

Od originálnych tonerových kaziet HP môžete zakaždým očakávať výnimočnú kvalitu. Vyhnite sa opätovnej tlači, zničenému spotrebnému materiálu a
drahým čakaniam, ktoré sa môžu vyskytnúť pri repasovaných kazetách.
Tlačte dokumenty v profesionálnej kvalite pomocou tonera, ktorý vytvára ostrý text a ostrú čiernu grafiku.

Pôsobivé a konzistentné výsledky

Napredujte v podnikaní. Dôverujte originálnym tonerovým kazetám HP navrhnutým na stálu a neprerušovanú tlač, vďaka ktorej môžete nepretržite
pracovať.
Voľba, ktorej môžete dôverovať – vyhnite sa nutnosti opätovnej tlače, plytvaniu spotrebným materiálom a meškaniu.

Vrhnite sa späť k podnikaniu

Originálne tonerové kazety HP možno vymeniť v priebehu niekoľkých sekúnd. Sú špeciálne navrhnuté pre vašu tlačiareň alebo multifunkčnú tlačiareň HP
LaserJet a umožňujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu.
Rýchlo sa vráťte k podnikaniu. Originálne tonerové kazety HP sa jednoducho inštalujú a vymieňajú.

Navrhnutá na šetrenie

Tlačte pomocou kaziet, ktoré sú navrhnuté pre zachovanie zdrojov. Využívajte výhody jednoduchej recyklácie a zmiernite svoj dopad na životné prostredie.1
Zmiernite svoj dopad na životné prostredie. Spoľahnite sa na jednoduchú a bezplatnú recykláciu prostredníctvom programu HP Planet Partners.1

1

Dostupnosť programu sa líši. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Rad tlačiarní HP LaserJet Pro M12; Rad multifunkčných tlačiarní HP LaserJet Pro M26

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

CF279A

Originálna čierna tonerová kazeta HP 79A LaserJet

1,000 strán

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

889894680617

*Približná priemerná výťažnosť na základe normy ISO/IEC 19752. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete
na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento výrobok HP sa poskytuje záruka, že neobsahuje chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani
redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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