Datový list

Tonerové kazety HP 55 LaserJet
(CE255A, CE255XD, CE255X)

Vhodné pro kancelářský tisk pro každodenní potřeby.
Záleží-li vám na produktivitě, potřebujete kazety nenáročné na údržbu, které umožní vaší tiskárně
podávat dobrý výkon. Menší množství spolehlivého spotřebního materiálu snižuje riziko přerušení
práce a šetří váš čas. Skutečná hodnota spočívá v technologii originálních tonerových kazet HP
LaserJet.

Neplýtvejte časem díky rychlému tisku a jednoduché instalaci

Zvyšujte efektivitu – používejte originální tonerové kazety HP LaserJet. Vylepšený toner HP zasychá rychleji, a proto je možné dosáhnout vynikající kvality
dokumentů i při rychlém tisku. Kazety se snadno a rychle instalují a jsou mimořádně vhodné zejména pro častý tisk.
Optimální výkon a stálá kvalita tisku při rychlostech vyžadovaných pro podnikový tisk – originální toner HP.

Spolehněte se na vedoucí postavení HP v ochraně životního prostředí

Spolehněte se na vedoucí postavení společnosti HP v oblasti ochrany životního prostředí. Originální tonerové kazety HP LaserJet s vylepšenými tonery
zvyšují úsporu energie1 a byly navrženy s ohledem na životní prostředí. Díky programu HP Planet Partners můžete originální kazety recyklovat
zodpovědným způsobem2.
Originální tonerové kazety HP LaserJet jsou navrženy a vyrobeny s ohledem na životní prostředí.

Stálé výsledky zajišťující hladký průběh tisku

S originálními kazetami HP a tonerem HP s jedinečným složením získáte konzistentní kvalitu tisku po celou dobu životnosti kazety. Jelikož 70 % tiskového
procesu závisí na kazetě, zvolte si kazetu navrženou přímo pro vaši tiskárnu.
Spolehněte se na integrovanou kazetu HP, která představuje 70 % tiskového systému, a získáte spolehlivé a konzistentní výsledky.

Program nemusí být dostupný ve všech oblastech. Možnost vrácení a recyklace tiskového spotřebního materiálu HP je v současné době k dispozici v rámci programu HP Planet Partners ve více než 47 zemích
a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky. Další informace naleznete na adrese: http://www.HP.com/recycle.
2 Dostupnost programu se může lišit. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.
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Prohlášení o kompatibilitě
Řada tiskáren HP LaserJet Enterprise P3015; Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Pro M521; Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 500 M525

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

CE255A

HP 55A Černá originální tonerová kazeta LaserJet

6 000 stran

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

884420133698

CE255XD

HP 55X Dvojbalení černé originální tonerové kazety
LaserJet s vysokou výtěžností

Na kazetu: 12 500 až 13 500 stran 399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

885631277102

CE255X

HP 55X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s
vysokou výtěžností

12 500 stran (multifunkční tiskárna 395 x 160 x 313 mm
HP LaserJet Enterprise P3015 a Pro
500 M521) nebo 13 500
(multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise Pro 500 M525).

2,26 kg

884420133704

*Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na
stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na tento produkt HP se poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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