Datablad

HP 90 LaserJet-tonerpatroner
(CE390A, CE390XD, CE390X)

Ideel til kontorer, hvor man kræver ensartet professionel kvalitet med en tonerpatron, der
indeholder energieffektiv toner.
Øg effektiviteten på kontoret: Fremstil dokumenter i professionel kvalitet hver gang. Du kan udskrive
ved høje hastigheder uden at give køb på kvaliteten og får større energibesparelser. Originale
HP-tonerpatroner er udviklet til optimal ydelse med HP-printere.
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Hold printeren kørende med originale HP-tonerpatroner

Øg effektiviteten med originale LaserJet-tonerpatroner. HP's avancerede toner fæstnes hurtigt på papiret og sikrer udskrivning i høj hastighed og
fantastisk kvalitet. Du får nem og hurtig installation samt meget for pengene med patroner med stor kapacitet.1
Optimer udskriftsresultaterne med forbedret HP-toner.

Få professionel kvalitet hver gang

Fremstil dokumenter i professionel kvalitet, og få problemfri print. Udskriv skarp tekst og skarp sort grafik side efter side. De originale tonerpatroner til HP
LaserJet er udviklet og testet sammen med printeren for at sikre ensartede resultater.
Gør et professionelt indtryk med dyb, skarp tekst samt skarp sort grafik.

Print med omtanke for miljøet, og genanvend patroner nemt.

HP er forkæmper for miljøet. Originale HP LaserJet-tonerpatroner med avanceret toner er energibesparende2 og designet med tanke på miljøet. Send
tonerpatroner til genbrug via HP Planet Partners.3
Med originale HP LaserJet-tonerpatroner med energieffektiv toner sparer du mere end 18 % energi for hver side, du udskriver2.

HP 90X LaserJet-tonerpatron i sort medfølger ikke; skal købes separat.
Energibesparelserne er baseret på sammenligninger mellem det konventionelle toner- og printersystem, der bruges i HP LaserJet M4345 MFP-serien og det energieffektive HP-tonersystem og -printersystem, der
bruges i HP LaserJet Enterprise M4555 MFP-serien. Test i henhold til Energy Star Typical Electricity Consumption-testen. De faktiske besparelser kan afvige herfra.
3 Programmet er ikke tilgængeligt i alle lande. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Enterprise M4555 MFP-serien, HP LaserJet Enterprise 600 M601 (kun CE390A), M602, M603.

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet * Mål (l x b x d)

Vægt

UPC-kode

CE390A

Original HP 90A LaserJet-tonerpatron, sort

10.000 sider

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

884962517758

CE390XD

Originale HP 90X LaserJet-tonerpatroner med høj
kapacitet, sort, 2-pak

Pr. patron: 24.000 sider

400 x 390 x 332 mm

6,8 kg

886112379650

CE390X

Original HP 90X LaserJet-tonerpatron med høj
kapacitet, sort

24.000 sider

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

884962517765

*Anslået antal sider i gennemsnit baseret på ISO/IEC 19752. Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Få mere at vide på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
Dette HP produkt garanteres at være uden fejl og fabrikationsmæssige mangler.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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