Datablad

HP 106A svart original LaserJet-tonerkassett
(W1106A)

Perfekt för små kontor som vill börja skriva ut med laserteknik från en branschledare – HP.
HP originaltonerkassetter ger utskrifter av hög kvalitet med en imponerande tillförlitlighet. Prisvärda kassetter som är
designade för kompakta laserskrivare från HP för hemmet eller kontoret – och er budget.

Bra kvalitet till ett bra pris
HP originaltonerkassetter ger konsekventa imponerande utskrifter. Få den kvalitet som en
branschledare erbjuder kontoret till ett förvånansvärt lågt pris.
Tillförlitliga kvalitetsutskrifter med HP originaltonerkassetter som är utformade för nästan alla
budgetar. Räkna med konsekventa utskrifter till ett lågt inköpspris.

Få text av hög kvalitet med HP originaltonerkassetter
Ni kan lita på att HP originaltonerkassetter ger konsekventa svarta utskrifter av hög kvalitet. När det
är dags att skriva ut blir resultatet tillförlitligt och ni får önskade utskrifter från HP tonerkassetter
som är särskilt utformade för att fungera med HP-skrivaren.
Skriv ut dokument av professionell kvalitet med HP-toner som ger tydlig svart text och grafik.

Inga besvärliga byten
Och när ni ska installera en ny kassett kan ni lita på att HPs kassettdesign gör att det går snabbt och
enkelt. Återvinn gamla tonerkassetter via HP Planet Partners.1
Kom igång snabbt. HP originaltonerkassetter är enkla att installera.
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Kompatibilitetsförklaring
HP Laser 100 skrivarserie, HP Laser MFP 130 skrivarserie

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC code

W1106A

HP 106A svart original LaserJet-tonerkassett

1 000 sidor

277 x 104 x 65 mm

1,3 kg

193424172702

*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
Begränsad garanti ger premiumskydd. HP garanterar att denna produkt är fri från material- och tillverkningsfel.

1 HP Planet Partners-programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
2 Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på

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