Datasheet

HP 90 LaserJet tonercartridges
(CE390A, CE390XD, CE390X)

Ideaal voor kantoren die consistente, professionele documenten willen produceren met een
tonercartridge die energie-efficiënte toner bevat.
Maak uw kantoor efficiënter: produceer consistent professionele documenten. Print met hoge
snelheden zonder concessies aan de kwaliteit en bespaar meer energie. Originele HP tonercartridges
zijn ontworpen om optimale prestaties te leveren met HP printers.
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Maximaliseer de uptime van de printer met originele HP tonercartridges

Werk efficiënter met originele HP LaserJet tonercartridges. Verbeterde HP toner hecht direct op het papier en levert snel een uitstekende printkwaliteit.
Optionele high-capacity cartridges zijn snel en gemakkelijk te installeren en voordeliger in het gebruik.1
Verbeterde HP toner optimaliseert de printprestaties.

Produceer telkens opnieuw afdrukken van professionele kwaliteit.

Produceer professionele documenten en print zonder problemen. Print duidelijke tekst en scherpe afbeeldingen in zwart, pagina na pagina. Originele HP
LaserJet tonercartridges zijn samen met de printer ontworpen en getest voor consistente resultaten.
Maak een professionele indruk met scherpe zwarte tekst en afbeeldingen.

Print milieubewust en recycle cartridges gemakkelijk

Vertrouw op het maatgevende milieubeleid van HP. Originele HP LaserJet tonercartridges met verbeterde toner verbruiken minder energie2 en zijn
ontworpen met oog voor het milieu. Recycle uw tonercartridges verantwoord via HP Planet Partners3
Originele HP LaserJet tonercartridges met energiezuinige toner besparen u ruim 18% op elke pagina die u print2.

De HP 90X LaserJet zwarte tonercartridge is niet inbegrepen; deze moet apart worden aangeschaft.
Energiebesparing gebaseerd op vergelijking van conventionele toner en printsysteem in de HP LaserJet M4345 MFP serie en energiezuinige HP toner en printsysteem in de HP LaserJet Enterprise M4555 MFP serie.
Tests volgens de Energy Star Typical Electricity Consumption testmethode. De werkelijke besparingen kunnen variëren.
3 Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
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Verklaring over compatibiliteit
HP LaserJet Enterprise M4555 MFP-serie, HP LaserJet Enterprise 600 M601 (alleen CE390A), M602, M603.

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

CE390A

HP 90A originele zwarte LaserJet tonercartridge

10.000 pagina's

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

884962517758

CE390XD

HP 90X originele high-capacity zwarte LaserJet
tonercartridge, 2-pack

Per cartridge: 24.000 pagina's

400 x 390 x 332 mm

6800 gr

886112379650

CE390X

HP 90X originele high-capacity zwarte LaserJet
tonercartridge

24.000 pagina's

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

884962517765

*Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor
meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
Dit HP product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een
aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
4AA3-3781NLE, November 2016

