Adatlap

HP 55 LaserJet festékkazetták
(CE255A, CE255XD, CE255X)

Ideális a mindennapi irodai nyomtatásához, az egyszerű irodai feladatok elvégzéséhez.
Ha a hatékonyság számít, a nyomtató folyamatos működése érdekében alacsony karbantartási
igényű kazettákra van szükség. A kevesebb és megbízható kellékanyagok csökkentik a leállások
számát, így időt takaríthat meg. A valódi érték az eredeti HP LaserJet tonerkazetta technológiája.

Nincs többé időveszteség a gyors nyomtatással és a könnyű telepítéssel

Az eredeti HP LaserJet tonerkazettákkal növelheti hatékonyságát. A továbbfejlesztett HP tonerrel gyorsan nyomtathat kifogástalan minőségű
dokumentumokat. Gyors és egyszerű telepítés – és kivételes érték gyakori nyomtatáshoz.
Optimális teljesítmény és egyenletes nyomtatási minőség az üzleti tevékenység igényei szerinti sebességen – eredeti HP toner.

Bízza rá magát a HP kiemelkedő környezetvédelmi ismeretanyagára

A HP a környezetvédelemben is megbízható, szakértő partnere. A továbbfejlesztett tonerrel felszerelt eredeti HP LaserJet tonerkazetták segítenek az
energiatakarékosság megvalósításában1, hiszen tervezésük során fontos szempont volt a környezetvédelem. A HP Planet Partners programnak
köszönhetően az eredeti HP patronokat felelősségteljesen hasznosíthatja újra2.
Az eredeti HP LaserJet tonerkazetták tervezése során fontos szempont volt a környezetvédelem.

Folyamatos, zökkenőmentes nyomtatás

Eredeti HP kazettákkal és egyedi összetételű HP tonerrel a kazetta teljes élettartama során egyenletes nyomtatási minőség várható. Amikor a nyomtatási
folyamat 70%-a a kazettára támaszkodik, olyat érdemes választani, amelyet az adott nyomtatóhoz terveztek.
A leképező rendszer 70%-át kitevő, többfunkciós HP kazetta mindig megbízható, egyenletes minőségű eredményeket nyújt.

A program elérhetősége változó. A HP nyomtatási kellékanyagok visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében jelenleg több mint 47 országban és régióban érhető el Ázsiában, Európában,
valamint Észak- és Dél-Amerikában. További információk: http://www.HP.com/recycle.
2A program elérhetősége változhat. További információ: http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP LaserJet Enterprise P3015 nyomtatósorozat; HP LaserJet Pro M521 többfunkciós nyomtatósorozat; HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

CE255A

HP 55A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta

6000 oldal

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

884420133698

CE255XD

HP 55X 2 darabos nagy kapacitású fekete eredeti
LaserJet tonerkazetták

Patrononként: 12 500–13 500 oldal 399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

885631277102

CE255X

HP 55X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet
tonerkazetta

12 500 oldal (HP LaserJet
Enterprise P3015 és Pro 500 MFP
M521) vagy 13 500 oldal (HP
LaserJet Enterprise Pro 500 MFP
M525).

2,26 kg

884420133704

395 x 160 x 313 mm

*Becsült átlagos kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány alapján. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További
részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancia
Ez a HP termék anyagában és kidolgozásában is garantáltan hibátlan.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP
termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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