HP LaserJet CE255 -tuoteryhmän mustesäiliöt
(CE255A, CE255X, CE255XD)

HP LaserJet CE255 -tuoteryhmän mustesäiliöillä saavutat tasaiset tulokset
huolettomasti joka kerralla. Toimistotulostus sujuu sulavasti HP:n alkuperäisillä
tarvikkeilla. Ne ovat aikaa säästävä ja edullinen vaihtoehto.

Paranna tuottavuutta huolettomalla tulostuksella
Nopeaa ja huoletonta tulostamista alkuperäisillä HP-tarvikkeilla. Koostumukseltaan ainutlaatuinen HP-väriaine on
laadukasta ja luotettavaa. Aikaasäästävä tarvikkeidenhallinta tekee tulostamisesta tuottavampaa ja edullisempaa.
Tasaiset tulokset ja sulava tulostaminen
Alkuperäisten HP-kasettien ja koostumukseltaan ainutlaatuisen HP-väriaineen avulla saat tasaisen laadukkaat tulosteet
koko kasetin käyttöiän ajan. Koska jopa 70 % tulostusprosessista on kasetin varassa, kannattaa valita kasetti, joka on
erityisesti tulostimelle suunniteltu. HP-tulostuskasetit osoittautuivat tasaisen luotettaviksi riippumattomissa testeissä, joissa
alkuperäisiä yksivärisiä HP-kasetteja verrattiin muiden valmistajien kasetteihin. HP:n kasetit toimivat suoraan laatikosta
otettuina ja kestivät kasetin koko ennakoidun käyttöiän1.
HP pitää huolta ympäristöstä
HP:n tuotteita leimaa maailmankansalaisuus. HP huomioi ympäristön lähtien tuotteiden suunnittelusta aina tuotteiden
maksuttomaan ja kätevään palautusohjelmaan, jonka puitteissa alkuperäiset HP LaserJet -kasetit kierrätetään.

1Eurooppalainen, yksivärikasettien luotettavuutta vertaillut tutkimus vuodelta 2010 on QualityLogic Inc:n tekemä ja HP:n tilaama. Testit tehtiin laboratorio-olosuhteissa.

Todellinen suorituskyky saattaa vaihdella. Katso yksityiskohtaiset tiedot tutkimuksesta QualityLogicin raportista osoitteesta www.qualitylogic.com/EMEAmonotonertest.pdf

HP LaserJet CE255 -tuoteryhmän mustesäiliöt

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

UPC-tunnus

Mitat (korkeus x leveys Paino
x syvyys)

Riittoisuus keskimäärin

CE255A

Musta HP LaserJet CE255A -mustesäiliö

884420133698

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

Kasetti riittää keskimäärin 6
000 normaalin sivun
tulostamiseen. Ilmoitettu
riittoisuus ISO/IEC 19752:n*
mukaan

CE255X

Musta HP LaserJet CE255X -mustesäiliö

884420133704

395 x 160 x 313 mm

2,26 kg

Kasetti riittää keskimäärin 12
500 normaalin sivun
tulostamiseen. Ilmoitettu
riittoisuus ISO/IEC 19752:n*
mukaan

CE255XD

HP LaserJet CE255X -kahden mustan tulostuskasetin
pakkaus

885631277102

399 × 320 × 318 mm 4,58 kg

* Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan.
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Yksi kasetti riittää
keskimäärin 12 500
vakiosivun tulostamiseen.
Ilmoitettu riittoisuus ISO/IEC
19752:n* mukaan.

