Dataark

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

Ideelle for generell kontorutskrift av daglig kontorkommunikasjon.
Når produktiviteten teller, trenger du patroner/kassetter med lite vedlikehold som holder skriverne i
gang. Færre, pålitelige rekvisita reduserer avbrudd og sparer tid. Den virkelige verdien er original HP
LaserJet-tonerkassetteknologi.

Unngå bortkastet tid med rask utskrift og enkel installering

Øk effektiviteten ved å bruke originale HP LaserJet-tonerkassetter. Forbedret HP-toner fikseres raskt på dokumentene for å få raske utskrifter med
fremragende kvalitet. Få rask og enkel installering – og eksepsjonell verdi ved hyppig utskrift.
Optimal ytelse og konsistent utskriftskvalitet med hastigheten næringslivet krever – original HP-toner.

Stol på HPs miljølederskap

Sett din lit til HPs miljølederskap. Originale HP LaserJet-tonerkassetter med forbedret toner kan bidra til energibesparelser1 og er utviklet med tanke på
miljøet. Resirkuler originale HP-patroner/kassetter på en ansvarlig måte med HP Planet Partners2.
Originale HP LaserJet-tonerkassetter er konstruert med tanke på miljøet.

Konsistente resultater med stabile utskrifter

Med originale HP-kassetter og unikt sammensatt HP-toner får du konsistent utskriftskvalitet gjennom hele kassettens levetid. Når 70 % av
utskriftsprosessen avhenger av tonerkassetten, bør du velge den som er laget spesielt for skriveren.
Stol på pålitelige og konsistente resultater fra HPs alt-i-ett-kassett som står for 70 % av bildebehandlingssystemet.

Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av utskriftsrekvisita fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 47 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet
Partners-ordning. Du finner mer informasjon på: http://www.HP.com/recycle.
2 Programtilgjengelighet varierer. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Enterprise P3015-skrivere; HP LaserJet Pro M521 flerfunksjonsskrivere; HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

CE255A

HP 55A svart original LaserJet-tonerkassett

6 000 sider

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

884420133698

CE255XD

HP 55X 2-pakning høy kapasitet svarte originale
LaserJet-tonerkassetter

Per patron: 12 500 til 13 500 sider 399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

885631277102

CE255X

HP 55X høy kapasitet svart original
LaserJet-tonerkassett

12 500 sider (HP LaserJet
395 x 160 x 313 mm
Enterprise P3015 og Pro 500 MFP
M521) eller 13 500 (HP LaserJet
Enterprise Pro 500 MFP M525).

2,26 kg

884420133704

*Omtrentlig kapasitet i snitt basert på ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
Dette HP-produktet garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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