Údajový list

Tonerové kazety HP 90 LaserJet
(CE390A, CE390XD, CE390X)

Ideálne pre kancelárie vyžadujúce jednotné dokumenty profesionálnej kvality od tonerovej
kazety, ktorá obsahuje energeticky účinný toner.
Zvýšte efektivitu svojej kancelárie: neustále vytvárajte dokumenty profesionálnej kvality. Tlačte
vysokou rýchlosťou bez negatívneho vplyvu na kvalitu a získajte väčšiu úsporu energie. Originálne
tonerové kazety HP sú navrhnuté na optimálny výkon v tlačiarňach HP.
2

Maximalizujte prevádzkyschopnosť tlačiarne s originálnymi tonerovými kazetami HP

Zvýšte efektivitu pomocou originálnych tonerových kaziet HP LaserJet. Vylepšený toner HP rýchlo priľne na dokumenty, vďaka čomu sa dosahuje rýchla
tlač a vynikajúca kvalita. Získajte rýchlu a jednoduchú inštaláciu, ako aj výnimočnú hodnotu s voliteľnými veľkokapacitnými kazetami.1
Optimalizujte tlačový výkon s vylepšenými tonermi HP.

Dosahujte profesionálnu kvalitu pri každej tlači

Vytvárajte dokumenty profesionálnej kvality a získajte bezproblémovú tlač pre vaše podnikanie. Tlačte výrazný text a ostré čiernobiele obrázky na každom
výtlačku. Originálne tonerové kazety HP LaserJet sú navrhnuté a testované spolu s tlačiarňou, aby sa dosahovali konzistentné výsledky.
Urobte profesionálny dojem s výrazným, zreteľným textom a ostrými, čiernymi obrázkami.

Tlačte zodpovedne a jednoducho recyklujte kazety

Spoľahnite sa na spoločnosť HP ako na lídra v oblasti ochrany životného prostredia. Originálne tonerové kazety HP LaserJet s vylepšeným tonerom zvyšujú
úsporu energie2 a sú navrhnuté s ohľadom na životné prostredie. Recyklujte tonerové kazety zodpovedne prostredníctvom programu HP Planet Partners.3
Originálne tonerové kazety HP LaserJet s energeticky účinným tonerom umožňujú o 18 % väčšiu úsporu energie na každú vytlačenú stranu2.

Čierna tonerová kazeta HP 90X LaserJet nie je súčasťou balenia; zakúpite ju samostatne.
Úspora energie na základe porovnania bežných tonerových a tlačových systémov používaných v tlačiarňach radu HP LaserJet M4345 MFP a energeticky účinných tonerových a tlačových systémov HP používaných v
tlačiarňach radu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP. Testovanie pomocou metódy Typická spotreba elektrickej energie programu Energy Star. Skutočná úspora sa môže líšiť.
3 Dostupnosť programu sa líši. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Rad zariadení HP LaserJet Enterprise M4555 MFP, HP LaserJet Enterprise 600 M601 (iba CE390A), M602, M603.

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

CE390A

Čierna originálna tonerová kazeta HP 90A LaserJet

10 000 strán

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

884962517758

CE390XD

Dvojbalenie čiernych originálnych tonerových kaziet s Na jednu kazetu: 24 000 strán
vysokou výťažnosťou HP 90X LaserJet

400 x 390 x 332 mm

6,8 kg

886112379650

CE390X

Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou
výťažnosťou HP 90X LaserJet

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

884962517765

24 000 strán

*Približná priemerná výťažnosť na základe normy ISO/IEC 19752. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete
na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na tento výrobok HP sa poskytuje záruka, že sa v ňom nevyskytujú chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani
redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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