
Datasheet

HP 212 LaserJet printersupplies
(W2120A, W2120X, W2121A, W2121X, W2122A, W2122X, W2123A, W2123X)

Ideaal voor iedereen die kiest voor de voor uw HP printer ontworpen originele HP LaserJet tonercartridges en
voor beveiliging met manipulatiebestendige chips.

Originele HP tonercartridges met JetIntelligence leveren kleurenpagina's van hoge kwaliteit op hoge snelheden, plus
high-capacity opties  en innovatieve antifraudetechnologie voor het consistent leveren van de HP kwaliteit die u nodig
hebt.

Krachtig printen. Slim energieverbruik.

Originele HP tonercartridges met JetIntelligence leveren kleurenpagina's van hoge kwaliteit, zorgen
voor kostenbesparing dankzij high-capacity opties en paginamaximalisatietechnologie en houden op
een slimme manier het tonerniveau bij dankzij printmeettechnologie.

Haal alles uit uw cartridge met paginamaximalisatietechnologie die een efficiënt tonergebruik
garandeert.

Help uw investering in een HP printer te beschermen

Produceer consistente documenten van professionele kwaliteit met HP ColorSphere 3 toner op
snelheden waarvoor uw HP printer of MFP is ontworpen.

Blijf rekenen op levendige kleuren en professionele kwaliteit met de HP ColorSphere 3 toner.

Ontworpen met oog voor het milieu

Help afval te verminderen. Behoud hoge printkwaliteitsstandaarden en een gezonde luchtkwaliteit in
uw kantoor. Recycle eenvoudig HP cartridges via HP Planet Partners  en koop originele HP
tonercartridges  met gerecycled materiaal om een ‘closed loop’ te realiseren.

Koop gerecycled. 100% van de originele HP tonercartridges bevat gerecycled materiaal.

Ga voor duurzaam en kies voor originele HP cartridges

Originele HP tonercartridges helpen te beschermen tegen namaak. Van innovatieve
antifraudetechnologie tot productie en toeleveringsketenprocessen: ze zijn ontworpen voor
veiligheid [1.6]

Help te bepalen of een cartridge een originele HP, gebruikte of nagemaakte cartridge is, zodat u
gegarandeerd de kwaliteit krijgt waarvoor u hebt betaald.
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Verklaring over compatibiliteit
HP Color LaserJet Enterprise M554dn, M555dn, M555x printer; HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, M578dn, M578f printer

 
Productspecificaties

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

W2120A HP 212A originele zwarte LaserJet tonercartridge 5500 pagina's 395 x 147 x 161 mm ca. 0,88 kg 194441428858

W2120X HP 212X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 13.000 pagina's 395 x 147 x 161 mm ca. 0,97 kg 194441428896

W2121A HP 212A originele cyaan LaserJet tonercartridge 4500 pagina's 395 x 147 x 161 mm ca. 0,86 kg 194441428865

W2121X HP 212X originele high-capacity cyaan LaserJet tonercartridge 10.000 pagina's 395 x 147 x 161 mm ca. 0,91 kg 194441428902

W2122A HP 212A originele gele LaserJet tonercartridge 4500 pagina's 395 x 147 x 161 mm ca. 0,86 kg 194441428872

W2122X HP 212X originele high-capacity gele LaserJet tonercartridge 10.000 pagina's 395 x 147 x 161 mm ca. 0,91 kg 194441428919

W2123A HP 212A originele magenta LaserJet tonercartridge 4500 pagina's 395 x 147 x 161 mm ca. 0,86 kg 194441428889

W2123X HP 212X originele high-capacity magenta LaserJet tonercartridge 10.000 pagina's 395 x 147 x 161 mm ca. 0,91 kg 194441428926

 
*Geschatte gemiddelde opbrengst in zwart volgens ISO/IEC 19798. 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

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

 HP printsystemen voor kantoor bestaan onder meer uit apparaten uit de Enterprise-klasse met FutureSmart firmware 4.5 of hoger en apparaten uit de Pro-klasse, met hun respectieve originele HP tonercartridges,
PageWide cartridges en inktcartridges. HP inktcartridges met geïntegreerde printkoppen vallen hier niet onder. Zie http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-8438ENW en
hp.com/go/SuppliesSecurityClaims.
 Originele HP 212X high-capacity LaserJet tonercartridges zijn niet bij de printer inbegrepen; deze moeten apart worden aangeschaft. Gebaseerd op de cartridgeopbrengst volgens ISO 19798 voor originele HP 212X high-

capacity LaserJet tonercartridges in vergelijking met originele HP 212A LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Gebaseerd op het lagere energieverbruik van sinds 2015 geïntroduceerde HP LaserJet printers en cartridges met JetIntelligence vergeleken met eerdere versies van HP toner zonder JetIntelligence, met behulp van de

methodologie van EnergyStar.
 Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk op http://www.hp.com/go/recycle. Slechts in zeven landen van de EMEA-regio bestaat de mogelijkheid cartridges voor recycling in te leveren in winkels.
 100% van de originele HP tonercartridges bevat tussen de 5 en 45% gerecycled materiaal, afkomstig van consumenten of de industrie. Tonerflessen niet inbegrepen. Zie http://www.hp.com/go/recycledcontent voor een

lijst.
 Digitale tracking in de toeleveringsketen, hardware en beveiligingskenmerken van verpakkingen verschillen lokaal per SKU.

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

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en
diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van
HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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