Dane techniczne

Kasety z tonerem HP 90 LaserJet
(CE390A, CE390XD, CE390X)

Idealne rozwiązanie do biur, które wymagają jednolitej, wysokiej jakości dokumentów
drukowanych z wykorzystaniem kaset z energooszczędnym tonerem.
Większa efektywność pracy biurowej: drukuj nieprzerwanie profesjonalnej jakości dokumenty. Drukuj
z dużą prędkością bez negatywnego wpływu na jakość i zwiększ oszczędność energii . Oryginalne
wkłady z tonerem HP zaprojektowano z myślą o optymalnej wydajności drukarek HP.
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Oryginalne wkłady z tonerem HP zapewniają długi czas pracy drukarki bez przestojów

Oryginalne wkłady z tonerem HP LaserJet pozwalają zwiększyć wydajność. Udoskonalony toner HP szybko łączy się z dokumentami, zapewniając krótki
czas drukowania i wysoką jakość. Opcjonalne wkłady z tonerem o dużej pojemności zapewniają szybką i łatwą instalację oraz wyjątkowe korzyści1.
Udoskonalone tonery HP umożliwiają optymalizację wydajności drukowania.

Profesjonalna jakość za każdym razem

Dokumenty profesjonalnej jakości i bezproblemowe drukowanie w firmie. Wyraźny tekst i szczegółowa czarna grafika strona po stronie. Oryginalne wkłady
z tonerem HP LaserJet są opracowywane i testowane razem z drukarką w celu zapewnienia jednolitych rezultatów.
Wyrazisty, czytelny tekst i szczegółowa czarna grafika sprawią profesjonalne wrażenie.

Odpowiedzialne drukowanie i łatwy recykling wkładów z tonerem

HP to uznany lider w dziedzinie ochrony środowiska. Oryginalne wkłady z udoskonalonym tonerem HP LaserJet obniżają zużycie energii2 i zostały
zaprojektowane z myślą o ochronie środowiska. Program HP Planet Partners zapewnia odpowiedzialny recykling wkładów z tonerem3.
Oryginalne wkłady laserowe HP LaserJet z energooszczędnym tonerem umożliwiają zaoszczędzenie nawet 18% energii na każdej drukowanej stronie2.

Wkład z czarnym tonerem HP 90X LaserJet nie wchodzi w skład zestawu; wymaga osobnego zakupu.
Zużycie energii określone na podstawie porównania konwencjonalnego tonera i systemu druku używanego w urządzeniach wielofunkcyjnych HP LaserJet z serii M4345 z energooszczędnym tonerem i systemem druku
HP stosowanym w urządzeniach wielofunkcyjnych HP LaserJet Enterprise z serii M4555. W testach wykorzystano metodę TEC programu Energy Star. Rzeczywiste oszczędności mogą być inne.
3 Dostępność programu może być różna. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności
Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP LaserJet Enterprise M4555 MFP, HP LaserJet Enterprise 600 M601 (tylko CE390A), M602, M603.

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CE390A

HP 90A oryginalny wkład z czarnym tonerem
LaserJet

10 000 stron

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

884962517758

CE390XD

HP 90X zestaw 2 oryginalnych wkładów z czarnym
tonerem LaserJet XL

Na wkład: 24 000 stron

400 x 390 x 332 mm

6,8 kg

886112379650

CE390X

HP 90X oryginalny wkład z czarnym tonerem
LaserJet XL

24 000 stron

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

884962517765

*Przybliżona średnia wydajność wg normy ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników.
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z
tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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