
HP 78 LaserJet tonercartridges
(CE278AD, CE278A)

HP 78 LaserJet tonercartridges zijn een uitstekende keus voor de dagelijkse zakelijke
prints. Probleemloos professionele rapporten, brieven en facturen printen.

Voordelig voor alle dagelijkse zakelijke documenten
Tijd besparen en downtime minimaliseren met originele HP LaserJet printcartridges die samen met de printer ontwikkeld
zijn voor een probleemloos gebruik. Betrouwbare resultaten en een gunstige prijs voor alle dagelijkse printbehoeften.

Duidelijke tekst en scherpe afbeeldingen
Een professionele printkwaliteit met scherpe, duidelijke tekst en scherpe zwart-wit afbeeldingen. Sferische zwarte toner en
HP printcartridgetechnologie waarborgen telkens als u print een nauwkeurige tonerplaatsing. Gebruik HP LaserJet printers
samen met originele HP printcartridges om consistente, professionele resultaten te waarborgen.

Gemakkelijk te gebruiken en te recyclen
Snel en gemakkelijk originele HP printcartridges installeren. Deze all-in-one HP LaserJet printcartridge bevat HP toner en
de fotogevoelige rol in één gemakkelijk te installeren unit. Meer gebruiksgemak door betrouwbaar en gemakkelijk
printen en supplies beheren, plus handige, kosteloze recycling.



HP 78 LaserJet tonercartridges

Verklaring over compatibiliteit
HP LaserJet Pro P1560 en P1600 printerserie, HP LaserJet Pro M1536dnf MFP

Productspecificaties

P/N Omschrijving UPC-code Afmetingen (L x B x D) Gewicht Gem. cartridgeopbrengst
CE278AD HP 78A zwarte LaserJet tonercartridges, dual-pack 886111730506 375 x 226 x 125 mm 1,58 kg Gemiddelde cartridgeopbrengst

2100 standaardpagina's.
Opbrengst volgens ISO/IEC
19752.

CE278A HP 78A zwarte LaserJet tonercartridge 884420588702 375 x 113 x 125 mm 790 gr Gemiddelde cartridgeopbrengst
2100 standaardpagina's.
Opbrengst volgens ISO/IEC
19752.

De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte foto's en andere factoren. Zie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies voor meer informatie.
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