Tiedot

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

Sopii toimistokäyttöön, kun asiakirjojen ammattimainen ja tasainen laatu on tärkeä asia ja
kun väriainejärjestelmän on säästettävä energiaa.
Paranna toimistosi tuottavuutta: Tuota ammattilaatuisia asiakirjoja kerta toisensa jälkeen. Tulosta
nopeasti laadusta tinkimättä ja säästä energiaa. Alkuperäiset HP-värikasetit on suunniteltu
toimimaan optimaalisesti HP-tulostimissa.
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Maksimoi tulostimen toimivuus käyttämällä alkuperäisiä HP-kasetteja.

Tehosta tuottavuutta käyttämällä alkuperäisiä HP LaserJet -värikasetteja. Parannettu HP-värijauhe kiinnittyy asiakirjoihin hetkessä ja nopeuttaa näin
laadukkaiden asiakirjojen tulostamista. Asennus käy nopeasti ja vaivattomasti, ja lisävarusteena saatavat riittoisat värikasetit tulevat käytössä edullisiksi.1
Optimoi tulostustoiminnon suorituskyky HP:n tehostetulla väriaineella.

Saat ammattimaista laatua joka kerta.

Tuota ammattimaisia asiakirjoja ja helpota yrityksen tulostustöitä. Tulosta terävää tekstiä ja tarkkoja kuvia sivu toisensa perään. Alkuperäiset HP LaserJet
-värikasetit on suunniteltu ja testattu tulostimen kanssa, joten tulos on aina tasalaatuinen.
Tee ammattimainen vaikutus selkeällä, terävällä tekstillä ja erottuvalla mustalla grafiikalla.

Tulosta vastuullisesti ja kierrätä kasetit helposti.

Voit luottaa HP:n ympäristöystävällisyyteen. Parannettua HP:n väriainetta sisältävät alkuperäiset HP LaserJet -värikasetit tehostavat energian säästämistä
ja ovat ympäristöystävällisiä2. Kierrätä värikasetit vastuullisesti HP Planet Partners -ohjelman välityksellä.3
Alkuperäisten HP LaserJet -värikasettien ja niiden energiatehokkaan väriaineen ansiosta energiaa voi säästää yli 18 % jokaista tulostettua sivua kohti2.

Musta HP 90X LaserJet -värikasetti ei sisälly toimitukseen; se on hankittava erikseen.
Energiansäästölaskelma perustuu HP LaserJet M4345 -sarjan monitoimilaitteissa käytettyjen tavallisten väriaine- ja tulostusjärjestelmien sekä HP LaserJet Enterprise M4555 -sarjan monitoimilaitteissa käytettyjen
energiatehokkaiden HP:n väriaine- ja tulostusjärjestelmien vertailuun. Testaus suoritettu tyypillistä sähkönkulutusta mittaavassa Energy Star -testissä. Todellinen säästö saattaa vaihdella.
3 Ohjelman saatavuus vaihtelee. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
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Yhteensopivuuslausunto
HP LaserJet Enterprise M4555 -monitoimilaitesarja, HP LaserJet Enterprise 600 M601 (vain CE390A), M602, M603.

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

Paino

UPC-tunnus

CE390A

HP 90A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti

10 000 sivua

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

884962517758

CE390XD

HP 90X, alkuperäinen riittoisa musta
LaserJet-värikasetti, kaksoispakkaus

Mustekasettia kohti: 24 000 sivua

400 x 390 x 332 mm

6,8 kg

886112379650

CE390X

HP 90X, alkuperäinen riittoisa musta
LaserJet-värikasetti

24 000 sivua

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

884962517765

*Likimääräinen keskiarvoriittoisuus, perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
Tälle HP-tuotteelle annetaan takuu materiaali- ja valmistusvikoja vastaan.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2016 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja
-palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi.
HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
4AA3-3781FIE, Marraskuu 2016

