Kasety z tonerem HP LaserJet seria CE255
(CE255A, CE255X, CE255XD)

Kasety z czarnym tonerem HP LaserJet CE255 zapewniają spójne,
bezproblemowe drukowanie, za każdym razem. Oryginalne materiały
eksploatacyjne HP zapewniają bezproblemowe drukowanie materiałów
biurowych i stanowią ekonomiczny wybór gwarantujący oszczędność czasu.

Większa wydajność i bezproblemowe drukowanie
Oryginalne materiały eksploatacyjne HP zapewnią szybkie i bezproblemowe drukowanie oraz większą wydajność biura.
Dzięki specjalnej recepturze atrament HP zapewnia jakość i niezawodność, jakiej potrzebują przedsiębiorcy.
Oszczędzające czas zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi sprawia, że drukowanie jest wydajne i ekonomiczne.
Jednolite rezultaty zapewniają płynność drukowania
Dzięki oryginalnym wkładom drukującym HP i tonerowi o specjalnej recepturze zyskasz wydruki jednolitej jakości przez
cały okres eksploatacji wkładu. Ponieważ 70% procesu przetwarzania obrazu zależy od kasety, wybierz taką, która
została specjalnie opracowana dla używanej drukarki. W przeprowadzonych przez niezależne firmy testach, w których
porównano oryginalne monochromatyczne kasety HP z produktami innych producentów, kasety HP udowodniły
niezmiennie niezawodne działanie — kasety były sprawne zaraz po rozpakowaniu i przez cały oczekiwany cykl ich
eksploatacji1.
Możesz polegać na proekologicznym podejściu HP
Produkty HP zostały zaprojektowane zgodnie z ideą globalnego obywatelstwa. Od etapu projektu aż do bezpłatnego i
wygodnego programu zwrotu i recyklingu, dzięki któremu oryginalne wkłady drukujące HP są powtórnie
wykorzystywane, HP podkreśla swoje wieloletnie zaangażowanie w ochronę środowiska.

1Wyniki testu porównawczego niezawodności kaset z tonerem monochromatycznym przeprowadzonego w Europie w roku 2010 przez firmę QualityLogic Inc. i zleconego
przez HP. Testy przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych; rzeczywiste rezultaty mogą podlegać zmianom. Szczegółowe informacje znajdują się w raporcie firmy
QualityLogic, który jest dostępny pod adresem www.qualitylogic.com/EMEAmonotonertest.pdf
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Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

Wymiary (dł x szer x gł) Waga

Średnia wydajność kasety z
tonerem

CE255A

Kaseta z czarnym tonerem HP LaserJet CE255A

884420133698

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

Średnia wydajność kasety:
6000 str. standardowych.
Deklarowana wartość
wydajności zgodna z normą
ISO/IEC 19752*

CE255X

Kaseta z czarnym tonerem HP LaserJet CE255X

884420133704

395 x 160 x 313 mm

2,26 kg

Średnia wydajność kasety:
12 500 str. standardowych.
Deklarowana wartość
wydajności zgodna z normą
ISO/IEC 19752*

CE255XD

Dwupak kaset z czarnym tonerem do drukarek HP
LaserJet CE255X

885631277102

399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

Średnia wydajność wkładu:
12 500 str. standardowych.
Deklarowana wydajność w
stronach zgodna z normą
ISO/IEC 19752*.

*Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników.
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