Fişa de date

Cartuşe de toner HP 90 LaserJet
(CE390A, CE390XD, CE390X)

Ideal pentru birourile unde sunt necesare documente în mod continuu, la o calitate
profesională, de la un cartuş de toner care conţine toner eficient energetic.
Creşteţi eficienţa biroului: produceţi constant documente de calitate profesională. Imprimaţi la viteze
ridicate fără sacrificarea calităţii şi sporiţi economiile de energie. Cartuşele de toner originale HP sunt
proiectate pentru performanţe optime cu imprimantele HP.
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Maximizezi timpul de funcţionare al imprimantei cu cartuşele de toner originale HP

Creşti eficienţa utilizând cartuşe de toner LaserJet originale HP. Tonerul HP îmbunătăţit fuzionează rapid cu documentele, pentru o imprimare rapidă, de o
calitate remarcabilă. Cu cartuşele opţionale de mare capacitate1, obţii o instalare rapidă şi simplă, plus o valoare excepţională.
Optimizaţi performanţele de imprimare cu tonerul HP îmbunătăţit.

Obţineţi de fiecare dată o calitate profesională

Produceţi documente de calitate profesională şi beneficiaţi de imprimare fără probleme pentru firma dvs. Imprimaţi text clar şi grafică alb-negru precisă,
pagină după pagină. Cartuşele de toner HP LaserJet originale sunt proiectate şi testate împreună cu imprimanta pentru a asigura rezultate constante.
Faceţi o impresie de expert prin textul clar şi citeţ şi prin imaginile alb-negru precise.

Imprimaţi cu încredere şi reciclaţi simplu cartuşele

Contaţi pe poziţia de lider a companiei HP în campania de protejare a mediului. Cartuşele de toner LaserJet originale HP cu toner îmbunătăţit sporesc
economiile de energie2 şi sunt proiectate în semn de respect faţă de mediu. Reciclaţi responsabil cartuşele de toner, prin programul HP Planet Partners.3
Cartuşele de toner LaserJet originale HP cu toner eficient energetic aduc economii de energie de peste 18% cu fiecare pagină imprimată2.

Cartuşul de toner LaserJet HP 90X Negru nu este inclus; se cumpără separat.
Economii de energie bazate pe compararea tonerului şi sistemului de imprimare convenţionale utilizate la seria HP LaserJet M4345 MFP cu tonerul şi sistemul de imprimare HP eficiente energetic, utilizate la seria HP
LaserJet Enterprise M4555 MFP. Testare conform testului de consum tipic de energie efectuat de Energy Star. Economiile reale pot varia.
3 Disponibilitatea programului variază. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/recycle.
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Declaraţie de compatibilitate
Seria de echipamente MFP HP LaserJet Enterprise M4555, HP LaserJet Enterprise 600 M601 (numai CE390A), M602, M603.

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a cartuşului * Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

CE390A

Cartuş de toner LaserJet original HP 90A Negru

10.000 de pagini

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

884962517758

CE390XD

Pachet cu 2 cartuşe de toner LaserJet originale de
capacitate extinsă HP 90X Negru

Per cartuş: 24.000 pagini

400 x 390 x 332 mm

6,8 kg

886112379650

CE390X

Cartuş de toner LaserJet original de capacitate
extinsă HP 90X Negru

24.000 pagini

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

884962517765

*Capacitatea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 19752. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
Acest produs HP este garantat că nu prezintă defecte de material şi de producţie.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori
pentru omisiunile din documentul de faţă.
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