Dataark

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

Ideell for kontorer som krever konsistente dokumenter i profesjonell kvalitet fra en
tonerkassett som inneholder energieffektiv toner.
Øk produktiviteten på kontoret: produser dokumenter i profesjonell kvalitet. Skriv ut ved høye
hastigheter uten å ofre kvalitet, og få økte energibesparelser. Originale HP-tonerkassetter er laget
for optimal ytelse med HP-skrivere.
2

Maksimer skriverens oppetid med originale HP-tonerkassetter

Øk effektiviteten ved å bruke originale HP LaserJet-tonerkassetter. Forbedret HP-toner fikseres raskt på dokumentene for å få raske utskrifter med
fremragende kvalitet. Få rask og enkel installering pluss enestående økonomi med kassetter med høy kapasitet (tillegg).1
Optimaliser utskriftsytelsen med forbedret HP-toner.

Oppnå profesjonell kvalitet, hver gang

Produser dokumenter i profesjonell kvalitet og sørg for at bedriften får problemfrie utskrifter. Skriv ut klar tekst og skarp, svart grafikk side etter side.
Originale HP LaserJet-tonerkassetter er laget og testet sammen med skriveren for å gi konsistente resultater.
Gi et profesjonelt inntrykk med kraftig, klar tekst og skarp, svart grafikk.

Skriv ut ansvarlig, og resirkuler kassettene på en enkel måte

Sett din lit til HPs miljølederskap. Originale HP LaserJet-tonerkassetter med forbedret toner øker energibesparelser2 og er laget med tanke på miljøet.
Resirkuler tonerkassetter på en ansvarlig måte ved bruk av HP Planet Partners3.
Originale HP LaserJet-tonerkassetter med energieffektiv toner muliggjør energisparing på mer enn 18 % for hver side du skriver ut2.

HP 90X svart LaserJet-tonerkassett er ikke inkludert; må kjøpes separat.
Energibesparelser basert på sammenlikning av konvensjonell toner og utskriftssystem brukt i HP LaserJet M4345 MFP-serien og energieffektiv HP-toner og utskriftssystem brukt i HP LaserJet Enterprise M4555
MFP-serien. Testing i henhold til Energy Star TEC-test (Typical Electricity Consumption). Faktiske besparelser kan variere.
3 Programtilgjengelighet varierer. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Enterprise M4555 MFP-serien, HP LaserJet Enterprise 600 M601 (bare CE390A), M602, M603.

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse *

CE390A

HP 90A svart original LaserJet-tonerkassett

10 000 sider

391 x 193 x 300 mm

Mål (l x b x d)

Vekt
2,47 kg

UPC-kode
884962517758

CE390XD

HP 90X 2-pakning høy kapasitet svarte originale
LaserJet-tonerkassetter

Per patron/kassett. 24 000 sider

400 x 390 x 332 mm

6,8 kg

886112379650

CE390X

HP 90X høy kapasitet svart original
LaserJet-tonerkassett

24 000 sider

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

884962517765

*Omtrentlig kapasitet i snitt basert på ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
Dette HP-produktet garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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