Tiedot

HP 55 LaserJet -värikasetit
(CE255A, CE255XD, CE255X)

Ihanteellinen ratkaisu toimiston jokapäiväisiin tulostustarpeisiin.
Kun tuottavuus on tärkeää, tarvitset helposti ylläpidettäviä kasetteja, jotka pitävät tulostimesi
tehokkaina. Pienempi määrä luotettavia tarvikkeita vähentää keskeytyksiä ja säästää aikaa.
Alkuperäinen HP LaserJet -väriainekasettitekniikka tarjoaa todellista arvoa.

Helppo asennus ja nopea tulostus säästävät aikaa

Paranna tuottavuutta käyttämällä alkuperäisiä HP LaserJet -värikasetteja. Tehostettu HP-väriaine kiinnittyy asiakirjoihin hetkessä ja nopeuttaa näin
laadukkaiden asiakirjojen tulostamista. Tulostimen asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja se tarjoaa toistuvassa käytössä erinomaisen hinta-laatusuhteen.
Alkuperäinen HP-värijauhe: optimaalinen suorituskyky ja tasainen tulostuslaatu suurillakin tulostusnopeuksilla.

HP pitää huolta ympäristöstä

Voit luottaa HP:n ympäristöystävällisyyteen. HP:n tehostettua väriainetta sisältävät alkuperäiset HP LaserJet -värikasetit säästävät energiaa1 ja ovat
ympäristöystävällisiä. Kierrätä alkuperäiset HP-mustekasetit vastuullisesti HP Planet Partners -ohjelman välityksellä2.
Alkuperäiset HP LaserJet -värikasetit on suunniteltu ympäristöä ajatellen.

Tasaiset tulokset ja sulava tulostaminen

Alkuperäisten HP-kasettien ja koostumukseltaan ainutlaatuisen HP-väriaineen avulla saat tasaisen laadukkaat tulosteet koko kasetin käyttöiän ajan.
Koska 70 % tulostusprosessista on kasetin varassa, kannattaa valita erityisesti tulostimelle suunniteltu kasetti.
Luotettava HP All-in-One -kasetti sisältää 70 % laitteiston kuvannusjärjestelmästä ja varmistaa tasaisen laadukkaat tulosteet.

Ohjelman saatavuus vaihtelee alueittain. HP:n Planet Partners -ohjelman ansiosta HP-tulostustarvikkeita voi nyt palauttaa ja kierrättää yli 47 maassa tai alueella Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.
Lisätietoja saa osoitteesta: http://www.hp.com/recycle
2 Ohjelman saatavuus vaihtelee. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
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Yhteensopivuuslausunto
HP LaserJet Enterprise P3015 -tulostinsarja; HP LaserJet ProM521 -monitoimitulostinsarja; HP LaserJet Enterprise 500 M525 -monitoimitulostin

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

Paino

UPC-tunnus

CE255A

HP 55A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti

6 000 sivua

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

884420133698

CE255XD

HP 55X, alkuperäinen riittoisa musta
LaserJet-värikasetti, kaksoispakkaus

Mustekasettia kohti:
12 500–13 500 sivua

399 × 320 × 318 mm

4,58 kg

885631277102

CE255X

HP 55X, alkuperäinen riittoisa musta
LaserJet-värikasetti

12 500 sivua (HP LaserJet
395 x 160 x 313 mm
Enterprise P3015 ja Pro 500 MFP
M521) tai 13 500 sivua (HP LaserJet
Enterprise Pro 500 MFP M525).

2,26 kg

884420133704

*Likimääräinen keskiarvoriittoisuus, perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
Tälle HP-tuotteelle annetaan takuu materiaali- ja valmistusvikoja vastaan.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
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