Kasety z tonerem HP 85 LaserJet
(CE285AD, CE285A)

Wkład z czarnym tonerem HP 85 LaserJet zapewnia duże korzyści przy codziennym
drukowaniu dokumentów biznesowych. Łatwy druk raportów, listów i faktur w
profesjonalnej jakości.

Duże korzyści przy codziennym drukowaniu dokumentów biznesowych
Oszczędność czasu i ograniczenie przestojów dzięki oryginalnym kasetom z tonerem HP LaserJet zaprojektowanym wraz
z drukarką, aby zapewnić bezproblemowe drukowanie. Wysokiej jakości wydruki i duże korzyści przy codziennym
drukowaniu dokumentów biznesowych.
Wyrazisty, czytelny tekst i ostre obrazy
Profesjonalna jakość druku, wyrazisty, czytelny tekst i ostre czarno-białe obrazy. Czarny toner sferyczny i technologia
wkładów drukujących HP zapewniają precyzyjne nakładanie cząsteczek tonera podczas druku. Korzystanie z drukarek
HP LaserJet w połączeniu z oryginalnymi wkładami drukującymi HP to gwarancja, że wydruki będą zawsze wysokiej
jakości.
Prosta obsługa, łatwy recykling
Szybka i łatwa instalacja oryginalnych kaset z tonerem HP. Kaseta z tonerem do urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet
to łatwy w instalacji produkt składający się z tonera HP oraz bębna, na którym powstaje obraz. Uproszczenie
drukowania dzięki łatwemu zarządzaniu drukiem i materiałami eksploatacyjnymi oraz wygodnemu, bezpłatnemu
recyklingowi.

Kasety z tonerem HP 85 LaserJet

Informacje o zgodności

Drukarka HP LaserJet Pro seria P1100, urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro seria M1130 oraz urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet
ProM1210

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

CE285AD

HP 85A dwupak: wkład z czarnym tonerem

886111730520

Wymiary (dł x szer x Waga
gł)
375 x 226 x 125 mm 1,66 kg

CE285A

Kaseta z czarnym tonerem HP 85A LaserJet

884420588689

375 x 113 x 125 mm 0,83 kg

Średnia wydajność kasety z
tonerem
Średnia wydajność kasety: 1600
str. standardowych. Deklarowana
wydajność zgodna z normą
ISO/IEC 19752.
Średnia wydajność kasety: 1600
str. standardowych. Deklarowana
wydajność zgodna z normą
ISO/IEC 19752.

*Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników. Więcej informacji można znaleźć pod adresem
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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