HP 85 LaserJet-tonerkassetter
(CE285AD, CE285A)

HP 85 LaserJet-tonerkassetter sørger for god økonomi ved daglige kontorutskrifter.
Skriv enkelt ut rapporter, brev og fakturaer i profesjonell kvalitet.

Få god økonomi for daglig kontorutskrift
Spar tid og reduser nedetid med originale HP LaserJet-tonerkassetter, som er konstruert sammen med skriveren for å gi
problemfri utskrift. Få resultater du kan stole på og god økonomi for alle daglige utskriftsbehov.
Kraftig, klar tekst og skarpe bilder
Få profesjonell utskriftskvalitet med kraftig, svart tekst og skarpe svart-hvitt-bilder. Sfærisk svart toner og
tonerkassetteknologi fra HP sikrer nøyaktig tonerplassering hver gang du skriver ut. Bruk HP LaserJet-skrivere sammen med
originale HP-tonerkassetter for å oppnå konsistente og profesjonelle resultater.
Enkel å bruke, enkel å resirkulere
Installer originale HP-tonerkassetter raskt og enkelt. Denne alt-i-ett HP LaserJet-tonerkassetten har HP-toner og bildetrommel
i én lettinstallert enhet. Forenkle utskriftsopplevelsen med pålitelig og brukervennlig utskrifts- og rekvisitahåndtering, pluss
praktisk og gratis gjenvinning.

HP 85 LaserJet-tonerkassetter

Kompatibilitetserklæring

HP LaserJet Pro P1100-skriverserien, HP LaserJet Pro M1130- og M1210 MFP-serien

Produktspesifikasjoner
P/N
CE285AD

Beskrivelse
HP 85A topakning av svarte LaserJet-tonerkassetter

UPC-kode
886111730520

Mål (l x b x d)
Vekt
375 x 226 x 125 mm 1,66 kg

CE285A

HP 85A svart LaserJet-tonerkassett

884420588689

375 x 113 x 125 mm 0,83 kg

Gjennomsnittlig kassettytelse
Gjennomsnittlig antall sider per
kassett er 1600 standardsider.
Oppgitt kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19752.
Gjennomsnittlig antall sider per
kassett er 1600 standardsider.
Oppgitt kapasitet er i henhold til
ISO/IEC 19752.

Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av bildene som skrives ut og andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.
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