Veri sayfası

HP 90 LaserJet Toner Kartuşları
(CE390A, CE390XD, CE390X)

Enerji verimliliği sağlayan toner içeren bir toner kartuşu kullanarak tutarlı, profesyonel
kalitede belgeler üretmek isteyen ofisler için idealdir.
Ofis verimliliğini artırın: tutarlı bir şekilde profesyonel kalitede belgeler üretin. Kaliteden ödün
vermeden yüksek hızda baskı yapın ve daha yüksek enerji tasarrufu sağlayın. Orijinal HP toner
kartuşları HP yazıcılarla en iyi performansı sergileyecek şekilde tasarlanmıştır.
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Orijinal HP toner kartuşlarıyla yazıcı kullanım süresini en üst düzeye çıkarın

Orijinal HP LaserJet toner kartuşlarını kullanarak verimliliği artırın. Gelişmiş HP toner, belgelerle hızlı şekilde birleşerek üstün kaliteyle hızlı yazdırmaya
olanak sağlar. İsteğe bağlı yüksek kapasiteli kartuşlarla hızlı ve kolayca takma olanağı ve olağanüstü bir değer elde edin.1
Gelişmiş HP tonerle baskı performansını optimize edin.

Her seferinde profesyonel düzeyde kalite elde edin

Profesyonel kalitede belgeler üretin ve iş yerinizde sorunsuz bir şekilde yazdırma olanağına sahip olun. Her sayfada net metin ve keskin, siyah grafikler elde
edin. Orijinal HP LaserJet toner kartuşları, tutarlı sonuçlar sunmak üzere yazıcıyla birlikte tasarlanmış ve test edilmiştir.
Koyu, net metinler ve net, siyah grafiklerle profesyonel bir izlenim bırakın.

Sorumluluk bilinciyle yazdırın ve kartuşları kolayca geri dönüştürün.

Çevre koruma konusunda HP'nin liderliğine güvenebilirsiniz. Gelişmiş tonerli Orijinal HP LaserJet toner kartuşları, enerji tasarruflarını artırır2 ve çevre sağlığı
göz önünde bulundurularak tasarlanır. HP Planet Partners programını kullanarak toner kartuşlarını sorumlu bir şekilde geri dönüştürün.3
Enerji tasarruflu toner içeren Orijinal HP LaserJet toner kartuşları, her sayfada %18'den fazla enerji tasarrufu elde etmenizi sağlar2.

HP 90X LaserJet Siyah Toner Kartuşu ürüne dahil değildir; lütfen ayrı satın alın.
HP LaserJet M4345 MFP serisinde kullanılan geleneksel toner ve baskı sistemi ile HP LaserJet Enterprise M4555 MFP serisinde kullanılan enerji tasarruflu HP toner ve baskı sistemi karşılaştırmasına dayanan enerji
tasarrufları. Energy Star Normal Elektrik Tüketimi testi uygulanmıştır. Gerçek tasarruf rakamları farklılık gösterebilir.
3 Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/recycle.
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Uyumluluk bildirimi
HP LaserJet Enterprise M4555 MFP serisi, HP LaserJet Enterprise 600 M601 (yalnızca CE390A), M602, M603.

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

CE390A

HP 90A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

10.000 sayfa

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

884962517758

CE390XD

HP 90X 2'li Paket Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal
LaserJet Toner Kartuşları

Kartuş başına: 24.000 sayfa

400 x 390 x 332 mm

6,8 kg

886112379650

CE390X

HP 90X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet
Toner Kartuşu

24.000 sayfa

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

884962517765

*Yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19752'ye dayanır. Gerçek kapasite basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için
bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
Bu HP ürününün hiç bir malzeme ve işçilik hatası barındırmadığı garanti edilir.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
Ürün gösterilen resimlerden farklı görünebilir. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün
ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak
yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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