HP LaserJet CE255-tonerkassetter
(CE255A, CE255X, CE255XD)

HP LaserJet CE255 svarte tonerkassetter gir konsistent og problemfri utskrift
hver gang du skriver ut. Kontorutskrift kjører problemfritt med originale
HP-rekvisita, noe som gjør dem til et tidsbesparende og kostnadseffektivt valg.

Maksimer produktiviteten med problemfri utskrift
Legg til rette for kontorproduktivitet med rask og problemfri utskrift med originale HP-rekvisita. Unikt sammensatt HP-toner
gir kvaliteten og påliteligheten alle virksomheter trenger. Tidsbesparende rekvisitaadministrasjon gjør utskrift produktivt og
kostnadseffektivt.
Konsistente resultater med stabile utskrifter
Med originale HP-kassetter og unikt sammensatt HP-toner får du konsistent utskriftskvalitet gjennom hele kassettens levetid.
Når opptil 70 % av bildebehandlingsprosessen avhenger av tonerkassetten, bør du velge den som er laget spesielt for
skriveren. I en test utført av en tredjepart som sammenliknet originale monokrome HP-kassetter med kassetter fra andre
enn HP, viste det seg at HP-kassettene var konsistent pålitelige; de virket rett fra esken og gjennom hele kassettens
forventede levetid1.
Stol på HPs miljølederskap
Globalt samfunnsansvar er innebygd i designen på HP-produkter. Fra produktdesign til et gratis og praktisk returprogram
som sørger for resirkulering av originale HP LaserJet-tonerkassetter - HP har lenge vært seg sitt ansvar bevisst med hensyn
til miljøet.

1Resultater av sammenlikningstest av tonerkassetter i 2010 for Europa levert av QualityLogic, Inc. på oppdrag fra HP. Testene ble utført under laboratorieforhold, og faktisk
ytelse kan variere. Du finner fulle detaljer i QualityLogic-rapporten på www.qualitylogic.com/EMEAmonotonertest.pdf

HP LaserJet CE255-tonerkassetter

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vekt

Gjennomsnittlig kassettytelse

CE255A

HP LaserJet CE255A svart tonerkassett

884420133698

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

Gjennomsnittlig antall sider
per kassett er 6000
standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19752*

CE255X

HP LaserJet CE255X svart tonerkassett

884420133704

395 x 160 x 313 mm

2,26 kg

Gjennomsnittlig antall sider
per kassett er 12 500
standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19752*

CE255XD

HP LaserJet CE255X svarte tonerkassetter,
dobbeltpakning

885631277102

399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

Gjennomsnittlig antall sider
per kassett er 12 500
standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19752.*

* Faktisk kapasitet varierer betydelig, basert på bildene som skrives ut og andre faktorer.
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