HP LaserJet CE255 Family Print Cartridges
(CE255A, CE255X, CE255XD)

Med HP LaserJet CE255 Family Print Cartridges får du ensartet og problemfri
print, hver gang du printer. Med originale HP printerforbrugsvarer spares der
både tid og penge på kontoret.

Problemfri print giver bedre produktivitet.
Større effektivitet med hurtig og problemfri print med originale HP forbrugsvarer. Unik HP toner sikrer professionel kvalitet
og driftsikkerhed. Produktivt og omkostningseffektivt print med tidsbesparende styring af printerforbrugsvarer.
Ensartede resultater sikrer problemfri print
Med originale HP-patroner og unik HP-toner får du ensartet printkvalitet i hele patronens levetid. Når 70 % af
printprocessen afhænger af patronen, er det en god ide at vælge én, der er designet specifikt til printeren. I uafhængige
test, der sammenligner originale sorte HP-patroner med patroner fra andre leverandører, viser HP-patronerne sig at have
en ensartet driftssikkerhed: De fungerede med det samme og i hele den forventede levetid1.
HP tænker på miljøet
Der er indbygget globalt medborgerskab i HP produkternes design. Fra produktdesignet til et gratis og praktisk
returprogram, hvor originale HP LaserJet-patroner genbruges – HP's miljøengagement går mange år tilbage.

1Testresultater fra 2010 European Mono Toner Cartridge Reliability Comparison Study fra QualityLogic, Inc. på vegne af HP. Test blev udført under laboratorievilkår, og
den faktiske ydeevne kan variere. Du finder den fulde QualityLogic-rapport på www.qualitylogic.com/EMEAmonotonertest.pdf

HP LaserJet CE255 Family Print Cartridges

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vægt

Gennemsnitlig patronkapacitet

CE255A

HP LaserJet CE255A Black Print Cartridge

884420133698

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

Gennemsnitlig
patronkapacitet er 6.000
standardsider. Gennemsnitlig
sidekapacitet i
overensstemmelse med
ISO/IEC 19752*

CE255X

HP LaserJet CE255X Black Print Cartridge

884420133704

395 x 160 x 313 mm

2,26 kg

Gennemsnitlig
patronkapacitet er 12.500
standardsider. Gennemsnitlig
sidekapacitet i
overensstemmelse med
ISO/IEC 19752*

CE255XD

HP LaserJet CE255X Dual Pack Black Print Cartridges 885631277102

399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

Gennemsnitlig kapacitet er
12.500 standardsider pr.
patron. Gennemsnitlig
sidekapacitet i
overensstemmelse med
ISO/IEC 19752.*

* Det faktiske sideantal kan variere en del afhængig af de printede billeder og andre faktorer.
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