Datový list

Tonerové kazety HP 90 LaserJet
(CE390A, CE390XD, CE390X)

Skvělé řešení pro kanceláře vyžadující stálý tisk dokumentů v profesionální kvalitě – to vše
zajistí tonerová kazeta obsahující energeticky úsporný toner.
Zvyšte kancelářskou efektivitu: Tiskněte dokumenty v profesionální kvalitě za všech okolností.
Tiskněte vysokou rychlostí bez ztráty kvality a zvyšte úspornost tisku. Originální tonerové kazety HP
byly navrženy pro optimální výkon s tiskárnami HP.
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Díky originálním tonerovým kazetám HP navýšíte dobu provozu tiskárny

Zvyšte svou efektivitu – používejte originální tonerové kazety HP LaserJet. Vylepšený toner HP zasychá rychleji, a proto je možné dosáhnout vynikající
kvality dokumentů i při rychlém tisku. Díky volitelným vysokokapacitním kazetám získáte možnost snadné a rychlé instalace a také výjimečnou užitnou
hodnotu.1
Optimalizujte tiskový výkon s vylepšeným tonerem HP.

Tiskněte v profesionální kvalitě – neustále.

Tiskněte dokumenty v profesionální kvalitě a zajistěte své firmě bezproblémový tisk. Tiskněte sytý text a ostré, černobílé obrázky – na každé stránce.
Originální tonerové kazety HP LaserJet byly navrženy k bezchybné spolupráci s tiskárnami. Konzistentnost výsledků byla potvrzena rozsáhlým testováním.
Díky sytému textu a ostrým černobílým obrázkům uděláte na všechny dojem profesionála.

Zodpovědný tisk a snadná recyklace kazet

Spolehněte se na vedoucí postavení společnosti HP v oblasti ochrany životního prostředí. Originální kazety HP LaserJet s vylepšenými tonery zvyšují
úspornost tisku2 a navíc byly navrženy s ohledem na životní prostředí. Díky programu HP Planet Partners můžete tonerové kazety recyklovat odpovědným
způsobem.3
Díky originálním tonerovým kazetám HP LaserJet s energeticky úsporným tonerem můžete ušetřit více než 18 % energie na každou vytištěnou stranu2.

Černá tonerová kazeta HP 90X LaserJet není součástí balení; je nutné ji zakoupit samostatně.
Výpočty úspory energie vycházejí ze srovnání tradičního toneru a tiskového systému použitého u řady multifunkčních tiskáren HP LaserJet M4345 s energeticky úsporným tonerem HP a tiskovým systémem použitým u
řady multifunkčních tiskáren HP LaserJet Enterprise M4555. Testováno podle kritérií typické spotřeby elektřiny programu Energy Star. Skutečná úspora energie se může lišit.
3 Dostupnost programu se může lišit. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.
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Prohlášení o kompatibilitě
Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Enterprise M4555, HP LaserJet Enterprise 600 M601 (pouze modely CE390A), M602, M603.

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

CE390A

HP 90A Černá originální tonerová kazeta LaserJet

10 000 stran

391 × 193 × 300 mm

2,47 kg

884962517758

CE390XD

HP 90X Dvojbalení černé originální tonerové kazety
LaserJet s vysokou výtěžností

Na kazetu: 24 000 stran

400 x 390 x 332 mm

6,8 kg

886112379650

CE390X

HP 90X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s
vysokou výtěžností

24 000 stran

391 × 193 × 327 mm

3,33 kg

884962517765

*Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na
stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na tento produkt HP se poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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