
Datasheet

HP 117 laserprintersupplies
(W2070A, W2071A, W2072A, W2073A)

Ideaal voor zzp’ers en kleine kantoren die graag willen printen met de lasertechnologie van een marktleider als
HP.

Print zakelijke documenten met felle kleuren en levendige marketingmaterialen. De voordelige en betrouwbare originele
HP lasertonercartridges zijn ontworpen voor thuis en op kantoor en passen binnen uw budget.

Hoge kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs

Met originele HP lasertonercartridges produceert u altijd uitstekende afdrukken. Proteer op het
kantoor van de kwaliteit die alleen een marktleider kan bieden tegen een verrassend lage prijs.
Originele HP tonercartridges van betrouwbare kwaliteit voor consistente afdrukken tegen een
scherpe prijs.

Hoge tekstkwaliteit met originele HP toner

Vertrouw op originele HP tonercartridges voor consistente, hoogwaardige afdrukken in zwart.
Proteer van betrouwbare resultaten dankzij HP tonercartridges die speciek zijn ontworpen voor
gebruik met uw HP printer.
Print professionele documenten met HP toner die scherpe zwarte tekst en afbeeldingen produceert.

Vervangen zonder gedoe

Als het tijd is om een nieuwe cartridge te plaatsen, is de vervanging dankzij het HP cartridgeontwerp
een uitje van een cent. Recycle uw oude printercartridges via HP Planet Partners.
Werk snel weer verder. Originele HP tonercartridges zijn eenvoudig te installeren.
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Verklaring over compatibiliteit
HP kleurenlaser 150 printerserie, HP kleurenlaser MFP 170 printerserie

 
Productspecicaties

P/N Omschrijving Gem. cartridgeopbrengst * Afmetingen (L x B x D) Gewicht UPC-code

W2070A HP 117A originele zwarte lasertonercartridge ca 1000 pagina's 387 x 181 x 79 mm 880 gr 193424172801

W2071A HP 117A originele cyaan lasertonercartridge ca700 pagina's 700 pagina's 387 x 181 x 79 mm 0,83 kg 193424172818

W2072A HP 117A originele gele lasertonercartridge ca700 pagina's 700 pagina's 387 x 181 x 79 mm 0,83 kg 193424172825

W2073A HP 117A originele magenta lasertonercartridge ca700 pagina's 700 pagina's 387 x 181 x 79 mm 0,83 kg 193424172832

 
*Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 19798. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 
*Geschatte gemiddelde gezamenlijke opbrengst in cyaan, magenta en geel gebaseerd op ISO/IEC 19798. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren.
Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
 
Garantie

Premium Protection garantie. Dit HP product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten.

 Het HP Planet Partners-programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
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