Adatlap

HP 90 LaserJet tonerkazetták
(CE390A, CE390XD, CE390X)

Ideális olyan irodák számára, amelyeknek következetesen professzionális minőségű
dokumentumokat nyomtató, energiatakarékos tonert tartalmazó tonerkazettára van
szükségük.
Növelheti az irodai hatékonyságot: nyomtasson professzionális minőségű dokumentumokat minden
alkalommal. Nagy sebességgel nyomtathat a minőség feláldozása nélkül, és még több energiát
takaríthat meg. Az eredeti HP tonerkazetták segítségével optimális teljesítmény érhető el a HP
nyomtatókkal.
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Biztosítsa nyomtatója maximális üzemidejét az eredeti HP tonerkazettákkal

Az eredeti HP LaserJet tonerkazetták használatával növelheti hatékonyságát. A továbbfejlesztett HP tonerrel gyorsan nyomtathat kifogástalan minőségű
dokumentumokat. Az opcionális nagy kapacitású kazetták gyorsan és egyszerűen telepíthetők, és kivételes értéket biztosítanak.1
A továbbfejlesztett HP-tonerrel optimalizálhatja a nyomtatási teljesítményt.

Nyomtasson mindig professzionális minőségben!

Biztosíthatja vállalkozása számára a professzionális dokumentumok problémamentes nyomtatását. Minden oldalra tiszta szöveget és éles, fekete ábrákat
nyomtathat. Az egyenletes teljesítmény érdekében az eredeti HP LaserJet tonerkazettákat a nyomtatóval együtt tervezik és tesztelik.
A telt, tiszta szöveggel és az éles, fekete ábrákkal professzionális külsőt adhat dokumentumainak.

Nyomtasson felelősséggel, és hasznosítsa újra egyszerűen a tonerkazettákat

A HP a környezetvédelemben is megbízható, szakértő partnere. A még kiválóbb minőségű tonerrel felszerelt, eredeti HP LaserJet tonerkazetták
segítségével még több energiát takaríthat meg,2 így óvhatja környezetét. A tonerkazetták a HP Planet Partners program keretében felelősségteljesen
újrahasznosíthatók.3
Az energiatakarékos tonerrel felszerelt eredeti HP LaserJet tonerkazetták minden egyes nyomtatott oldal esetében több mint 18%-os
energiamegtakarítást biztosítanak.2

A HP 90X fekete LaserJet tonerkazetta nem tartozék; külön vásárolható meg.
Energia-megtakarítási értékek a HP LaserJet M4345 MFP sorozat által használt hagyományos toner és nyomtatási rendszer, és a HP LaserJet Enterprise M4555 MFP sorozat által használt energiatakarékos HP toner és
nyomtatási rendszer összehasonlítása alapján. Tesztelés az Energy Star jellemző energiafogyasztási tesztnek megfelelően. A tényleges megtakarítás mértéke ettől eltérhet.
3A program elérhetősége változhat. További információ: http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP LaserJet Enterprise M4555 MFP sorozat, HP LaserJet Enterprise 600 M601 (csak CE390A), M602, M603.

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

CE390A

HP 90A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta

10 000 oldal

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

884962517758

CE390XD

HP 90X 2 darabos nagy kapacitású fekete eredeti
LaserJet tonerkazetták

Patrononként: 24 000 oldal

400 x 390 x 332 mm

6,8 kg

886112379650

CE390X

HP 90X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet
tonerkazetta

24 000 oldal

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

884962517765

*Becsült átlagos kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány alapján. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További
részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancia
Ez a HP termék anyagában és kidolgozásában is garantáltan hibátlan.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP
termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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