Datablad

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

Idealisk för kontor som vill ha dokument med jämn och professionell kvalitet som skrivits ut
med en tonerkassett med energieffektiv toner.
Öka effektiviteten på kontoret: Producera konsekventa dokument av professionell kvalitet. Skriv ut
med hög hastighet utan att göra avkall på kvaliteten och få ökade energibesparingar. HPs
originaltonerkassetter är utformade för att ge optimal prestanda med HP-skrivare.
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Maximera skrivarens driftstid med HP originaltonerkassetter

Sätt fart på effektiviteten med HP LaserJet-originaltonerkassetter. Förbättrad HP-toner fäster snabbt på dokumenten för snabba utskrifter med
enastående kvalitet. Du får snabb och enkel installation och oerhört mycket för pengarna med högkapacitetskassetter som tillval.1
Optimera utskriftsprestandan med förbättrade HP-tonerkassetter.

Uppnå professionell kvalitet, gång på gång

Producera dokument med professionell kvalitet och få problemfria utskrifter för ditt företag. Skriv ut tydlig text och skarp, svart grafik sida efter sida. HP
LaserJet originaltonerkassetter är utformade och testade med skrivaren för att ge konsekventa resultat.
Gör ett professionellt intryck med framträdande, tydlig text och skarp, svart grafik.

Skriv ut på ett ansvarsfullt sätt och återvinn enkelt kassetterna

Du kan lita på HPs miljöåtagande. HP LaserJet-originaltonerkassetter med förbättrad toner ger ökade energibesparingar2 och har utvecklats med miljön i
åtanke. Återvinn tonerkassetterna på ett ansvarsfullt sätt med HP Planet Partners.3
HP LaserJet-originaltonerkassett med energieffektiv toner gör det möjligt att spara över 18 % energi för varje sida du skriver ut2.

HP 90X svart LaserJet-tonerkassett ingår inte; säljs separat.
Energibesparingarna är baserade på en jämförelse av det konventionella toner- och utskriftssystemet i HP LaserJet M4345 MFP-serien och det energieffektiva HP-toner och -utskriftssystemet i HP LaserJet Enterprise
M4555 MFP-serien. Testerna är baserade på Energy Stars test av typisk elförbrukning. De verkliga besparingarna kan variera.
3 Programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetsförklaring
HP LaserJet Enterprise M4555 MFP-serie, HP LaserJet Enterprise 600 M601 (endast CE390A), M602, M603.

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

CE390A

HP 90A svart LaserJet-tonerkassett, original

10 000 sidor

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

884962517758

CE390XD

HP 90X svart LaserJet-tonerkassett med hög
kapacitet, original, 2-pack

Per patron: 24 000 sidor

400 x 390 x 332 mm

6,8 kg

886112379650

CE390X

HP 90X svart LaserJet-tonerkassett med hög
kapacitet, original

24 000 sidor

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

884962517765

*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer
information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
Denna HP-produkt garanteras vara fri från material- eller tillverkningsfel.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan
föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.
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