
Zo eenvoudig is het. HP Color LaserJet printing supplies
en de printer zijn samen ontworpen voor HP kwaliteit,
betrouwbaarheid en een goede prijs-prestatieverhouding.
Door jarenlange ervaring met HP LaserJet technologie is
HP in staat de toonaangevende weergavetechnologie in
de printer te combineren met een HP printcartridgeontwerp
met HP’s intelligente printtechnologie* – en zo eenvoudig
en probleemloos kleur van professionele kwaliteit te
waarborgen. Dat is nu echt meerwaarde.

HP Color LaserJet 2600 printing supplies
(Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A)

Betrouwbaar en probleemloos printen in kleur
• Samen ontworpen voor HP kwaliteit, betrouwbaarheid

en een goede prijs-prestatieverhouding. Door
jarenlange ervaring met HP LaserJet technologie is 
HP in staat de toonaangevende weergavetechnologie
in de printer te combineren met een betrouwbare 
HP printcartridgetechnologie – en zo eenvoudig en
probleemloos schitterende kleuren te produceren.

Hogere productiviteit
• Bespaar tijd en reduceer de totale printkosten met

HP Color LaserJet 2600 printing supplies. U verspilt
minder tijd aan printerproblemen, bereikt een hogere
productiviteit en print kosteneffectiever dankzij de
betrouwbaarheid van HP.

Printkwaliteit
• Maak uw boodschap duidelijk. HP’s intelligente

printtechnologie* in HP Color LaserJet supplies en
de printer stuurt voortdurend automatisch bij om
een optimale printkwaliteit en betrouwbaarheid
te waarborgen. Zo produceert u telkens opnieuw
professionele resultaten in kleur. Kleuren die uw
documenten helder en duidelijk maken.

* Bij gebruik van originele HP supplies zijn alle HP printfuncties en
kenmerken beschikbaar.



Meer informatie over HP supplies is beschikbaar op de
HP website: www.hp.nl
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Verbeterd elektrofotografisch procédé
Via dynamische elektrofotografische aanpassing wordt het printproces voortdurend geoptimaliseerd om tijdens de levenscyclus van de
printcartridge een consistente distributie van tonerdeeltjes te bereiken en een consistente printkwaliteit te waarborgen – van de eerste tot de
laatste pagina. Bij installatie van de cartridge wordt informatie over de gevoeligheid van de fotogevoelige rol geregistreerd en opgeslagen,
zodat bij kleine fluctuaties de gevoeligheid nauwkeurig kan worden aangepast.

Bestelnr.

Q6000A

Q6001A

Q6002A

Q6003A

Omschrijving

HP Color LaserJet Q6000A zwarte printcartridge 

HP Color LaserJet Q6001A cyaan printcartridge

HP Color LaserJet Q6002A gele printcartridge

HP Color LaserJet Q6003A magenta printcartridge

UPC-code

8 29160-41241 2

8 29160-41242 9

8 29160-41243 6

8 29160-41244 3

Afmetingen (b x d x h)

410 x 109 x 192 mm

410 x 109 x 192 mm

410 x 109 x 192 mm

410 x 109 x 192 mm

Gewicht (met verpakking)

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

Gemiddelde cartridge-opbrengst
gebaseerd op 5% dekking

2500 standaardpagina’s

2000 standaardpagina’s

2000 standaardpagina’s

2000 standaardpagina’s

Productspecificaties

HP Color LaserJet 2600 printing supplies

Intelligente printfuncties zijn beschikbaar met de HP Color LaserJet 
smart printcartridges voor de 2600 printer.

Status
Supplies bestellen (bijna op)
Supplies vervangen (op)
Suppliesniveaumeter (op suppliesstatuspagina)
Suppliesstatuspagina
Resterende pagina’s
Suppliesniveaumeters op bedieningspaneel

SureSupply 
SureSupply-compatibel (afhankelijk van configuratie)*

*SureSupply beschikbaar in bepaalde landen

Printkwaliteitverbeteringen
EP verbeteringen

Meldingen
Supplies bestellen (bijna op)
Supplies vervangen (op)
Origineel HP product geïnstalleerd
Supplies bijna op


