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HP 120A original laserbildtrummaHP 120A original laserbildtrumma
(W1120A)(W1120A)

Perfekt för små kontor som vill börja skriva ut med laserteknik från en branschledare – HP.Perfekt för små kontor som vill börja skriva ut med laserteknik från en branschledare – HP.

Skriv ut affärsdokument med färgmarkeringar och livfullt marknadsföringsmaterial i fullfärg. HP
originallaserbildtrummor är utvecklade för HPs kompakta laserskrivare för hemmet eller kontoret.

Bra kvalitet till ett bra prisBra kvalitet till ett bra pris

Prisvärda HP originallaserbildtrummor ger imponerande utskrifter varje gång. Få den kvalitet som en
branschledare erbjuder ert kontor.

Spara pengar på utskrifter och utöka skrivarens livslängd med HP originalbildtrummor.

Få färg av hög kvalitet med HP originaltonerFå färg av hög kvalitet med HP originaltoner

Ni kan lita på att HP originalbildtrummor ger konsekventa färgutskrifter av hög kvalitet. När det är
dags att skriva ut blir resultatet tillförlitligt och ni får önskade utskrifter från HP bildtrummor som är
särskilt utformade för att fungera med HP-skrivaren.

Skriv ut livfullt marknadsföringsmaterial och färgmarkerade dokument med HP originalbildtrummor.

Inga besvärliga bytenInga besvärliga byten

När det är dags att installera en ny bildtrumma kan ni lita på att HPs trumdesign gör bytet snabbt och
enkelt. Återvinn era bildtrummor via HP Planet Partners.

Kom igång snabbt. HP originalbildtrummor är enkla att installera.
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KompatibilitetsförklaringKompatibilitetsförklaring

HP Color Laser 150 skrivarserie, HP Color Laser MFP 170 skrivarserie

 
ProduktspecifikationerProduktspecifikationer

P/NP/N BeskrivningBeskrivning Antal sidor, medeltal *Antal sidor, medeltal * Yttermått (l x b x d)Yttermått (l x b x d) ViktVikt UPC codeUPC code

W1120A HP 120A original
laserbildtrumma

Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt
beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 16 000 sidor

279 x 104 x 65 mm 1,56 kg 193424172665

 
GarantiGaranti

Begränsad garanti ger premiumskydd. HP garanterar att denna produkt är fri från material- och tillverkningsfel i ett år från installationen.

 HP Planet Partners-programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
 Ungefärlig genomsnittlig kapacitet baserad på ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besökOm du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök  http://www.hp.comhttp://www.hp.com

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda
garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare
garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

4AA7-5214, April 2019
DOC-M

1

2


