Tiskové kazety skupiny HP LaserJet CE255
(CE255A, CE255X, CE255XD)

Tiskové kazety HP LaserJet CE255 poskytují konzistentní a bezproblémový tisk.
S originálním spotřebním materiálem HP probíhá kancelářský tisk vždy
hladce, a proto je originální materiál volbou, která šetří čas i peníze.

Maximalizujte produktivitu bezproblémovým tiskem
Zvyšte efektivitu své kanceláře díky rychlému a bezproblémovému tisku s originálními spotřebními materiály HP.
Speciálně připravený toner HP poskytuje kvalitu a spolehlivost, kterou vyžaduje každá firma. Díky časově úsporné správě
spotřebního materiálu je tisk produktivní a ekonomický.
Stálé výsledky zajišťující hladký průběh tisku
S originálními kazetami HP a tonerem HP s jedinečným složením získáte konzistentní kvalitu tisku po celou dobu
životnosti kazety. Protože kvalita tisku závisí ze 70 % na kazetě, zvolte kazetu navrženou přímo pro vaši tiskárnu.
V nezávislém testu, který porovnával originální černé kazety HP s kazetami jiných výrobců než společnosti HP, prokázaly
kazety HP konzistentní spolehlivost; fungovaly ihned po vybalení a po celou dobu očekávané životnosti 1.
Spolehněte se na vedoucí postavení HP v ochraně životního prostředí
Produkty HP jsou určeny pro globální uživatele. Při všech aktivitách, od návrhu výrobků po bezplatný a pohodlný
program pro vrácení výrobků zprostředkující recyklaci originálních tiskových kazet HP LaserJet, klade společnost HP
maximální důraz na ochranu životního prostředí.

1Výsledky srovnávacího testu spolehlivosti tonerových kazet, jenž byl na objednávku společnosti HP proveden v roce 2010 v Evropě společností QualityLogic, Inc. Testy
byly provedeny v laboratorních podmínkách – skutečné parametry se mohou lišit. Veškeré podrobnosti naleznete ve zprávě společnosti QualityLogic na adrese
www.qualitylogic.com/EMEAmonotonertest.pdf.

Tiskové kazety skupiny HP LaserJet CE255

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Kód UPC

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Průměrná výtěžnost kazety

CE255A

Černá tisková kazeta HP LaserJet CE255A

884420133698

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

Průměrná výtěžnost kazety je
6 000 standardních stránek.
Uváděná hodnota výtěžnosti
odpovídá normě ISO/IEC
19752*

CE255X

Černá tisková kazeta HP LaserJet CE255X

884420133704

395 x 160 x 313 mm

2,26 kg

Průměrná výtěžnost kazety je
12 500 standardních
stránek. Uváděná hodnota
výtěžnosti odpovídá normě
ISO/IEC 19752*

CE255XD

Dvojbalení černých tiskových kazet HP LaserJet
CE255X

885631277102

399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

Průměrná výtěžnost kazety je
12 500 standardních
stránek. Uváděná hodnota
výtěžnosti je v souladu
s normou ISO/IEC 19752.*

* Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech.
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Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese
http://www.hp.com
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