Veri sayfası

HP 79A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu
(CF279A)

Kolayca profesyonel kalitede iş belgeleri basmak ve ofislerde ihtiyaç duyulan güvenilir
performansı sunmak için idealdir.
Güvenilir Orijinal HP toner kartuşlarını kullanarak tutarlı, profesyonel kalitede belgeler elde edin.
Zaman ve sarf malzemesi israfını önleyerek verimliliğinizi koruyun. Bu güvenilir kartuşlar HP LaserJet
Pro yazıcınızla kusursuz bir şekilde çalışmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Kaliteye güvenin

Orijinal HP toner kartuşları ile her seferinde üstün kalite bekleyin. Yeniden üretilmiş kartuşlarla oluşan baskı tekrarlarından, sarf malzemeleri israfından ve
masraflı gecikmelerinden kurtulun.
Net metinler ve keskin siyah grafikler üreten toneri kullanarak profesyonel kalitede belgeler basın.

Etkileyici, tutarlı sonuçlar

İşinizi geliştirmeye devam edin. İşlerinizi zamanında yapmanızı sağlayan tutarlı, kesintisiz baskı için Orijinal HP toner kartuşlarına güvenebilirsiniz.
Güvenebileceğiniz seçenekle usandırıcı baskı tekrarlarından, sarf malzemeleri israfından ve gecikmelerden kurtulun.

İşinize hemen geri dönün.

Orijinal HP toner kartuşlarını saniyeler içinde değiştirin. Bu kartuşlar HP LaserJet yazıcınız veya MFP'niz için özel olarak tasarlanmıştır ve kartuş takma
işlemi hızlı ve kolaydır.
İşinize çabucak geri dönün. Orijinal HP yazıcı kartuşlarını takmak ve çıkarmak kolaydır.

Tasarruf için tasarlandı

Kaynakları korumak için tasarlanan kartuşlarla yazdırın. Çevre üzerindeki etkinizi yönetmenize yardımcı olmak için kolay geri dönüşümden yararlanın.1
Çevre üzerindeki etkinizi azaltın. HP Planet Partners aracılığıyla ücretsiz ve kolay kartuş geri dönüşümüne güvenin.1

1

Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/recycle.
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Uyumluluk bildirimi
HP LaserJet Pro M12 Yazıcı serisi; HP LaserJet Pro MFP M26 serisi

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

CF279A

HP 79A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

1.000 sayfa

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

889894680617

*Yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19752'ye dayanır. Gerçek kapasite basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için
bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP'nin Premium Koruma Garantisi. Bu HP ürününde hiçbir malzeme ve işçilik hatası olmadığı garanti edilir.
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