HP LaserJet CE255 tonerkassettfamilj
(CE255A, CE255X, CE255XD)

Tonerkassetterna i HP LaserJet CE255-familjen ger konsekventa,
bekymmersfria utskrifter, sida efter sida. Kontorsutskrifterna löper smidigt med
HPs originalförbrukningsartiklar, vilket gör dessa kassetter till ett
tidsbesparande och kostnadseffektivt alternativ.

Maximera produktiviteten med bekymmersfria utskrifter
Uppnå effektivitet på kontoret med snabba och bekymmersfria utskrifter med HPs originalförbrukningsartiklar. HP-tonern
med sin unika sammansättning ger den kvalitet och tillförlitlighet som alla företag vill ha. Tidsbesparande tonerhantering
gör att utskrifterna blir produktiva och kostnadseffektiva.
Jämna resultat gör att utskriften fortlöper utan problem
Med HPs originalkassetter och den unikt sammansatta HP-tonern får du konsekvent utskriftskvalitet under hela kassettens
livslängd. Eftersom upp till 70 % av utskriftsprocessen är beroende av kassetten bör du välja den kassett som har
utvecklats specifikt för skrivaren. Vid tredjepartstester där man jämfört HPs monokrina originalkassetter med icke
HP-kassetter, har man funnit att HPs kassetter är konsekvent tillförlitliga; de fungerar som de ska med en gång och under
hela kassettens förväntade livslängd1.
Lita på HPs ledande miljöansvar
Vårt ansvar för miljön är inbyggt i HP-produkternas utformning. HP har i många år engagerat sig i miljön när det gäller
allt från produktdesign till ett gratis och smidigt återvinningsprogram där HP LaserJet-originalkassetter återvinns.

1Testresultat från jämförande studier av tillförlitlighet hos monokroma tonerkassetter utförda 2010 i Europa av QualityLogic, Inc. på uppdrag av HP. Testerna utfördes under
laboratorieförhållanden och den faktiska prestandan kan variera. För fullständiga detaljer, se QualityLogics rapport på www.qualitylogic.com/EMEAmonotonertest.pdf

HP LaserJet CE255 tonerkassettfamilj

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

UPC-kod

Yttermått (l x b x d)

Vikt

Antal sidor, medeltal

CE255A

HP LaserJet CE255A svart tonerkassett

884420133698

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

En kassett ger i genomsnitt
6000 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet
med ISO/IEC 19752*

CE255X

HP LaserJet CE255X svart tonerkassett

884420133704

395 x 160 x 313 mm

2,26 kg

En kassett ger i genomsnitt
12 500 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet
med ISO/IEC 19752*

CE255XD

HP LaserJet CE255X svarta tonerkassetter i tvåpack

885631277102

399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

En kassett ger i genomsnitt
12 500 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet
med ISO/IEC 19752*.

* Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer.
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