Dane techniczne

Kasety z tonerem HP 55 LaserJet
(CE255A, CE255XD, CE255X)

Idealne do drukowania dokumentów biurowych przeznaczonych do codziennej komunikacji.
Tam, gdzie liczy się wydajność, potrzeba łatwych w obsłudze wkładów, które umożliwiają
długotrwałą pracę drukarki. Mniejsza liczba niezawodnych materiałów eksploatacyjnych pozwala
uniknąć przerw w pracy i zaoszczędzić czas. Oryginalne wkłady laserowe HP LaserJet zapewniają
realne korzyści.

Szybkie drukowanie i łatwa instalacja oszczędzają czas.

Oryginalne wkłady z tonerem HP LaserJet pozwalają zwiększyć wydajność. Udoskonalony toner HP szybko łączy się z dokumentami, zapewniając krótki
czas drukowania i wysoką jakość. Łatwa i szybka instalacja oraz wysoka opłacalność przy częstym drukowaniu.
Optymalna wydajność i jednolitość wydruków w tempie odpowiadającym biznesowym potrzebom – oryginalny toner HP.

Możesz polegać na proekologicznym podejściu HP

HP to uznany lider w dziedzinie ochrony środowiska. Oryginalne wkłady z udoskonalonym tonerem HP LaserJet pomagają zapewnić oszczędności w
zakresie zużycia energii1 oraz chronić środowisko. Program HP Planet Partners2 zapewnia odpowiedzialny recykling oryginalnych wkładów HP.
Oryginalne wkłady laserowe HP LaserJet są projektowane są z myślą o ekologii.

Jednolite rezultaty zapewniają płynność drukowania

Dzięki oryginalnym wkładom drukującym HP i tonerowi o specjalnej recepturze zyskasz wydruki jednolitej jakości przez cały okres eksploatacji wkładu.
Ponieważ 70% procesu drukowania zależy od kasety, wybierz taką, która została specjalnie opracowana dla używanej drukarki.
Wielofunkcyjne kasety z tonerem HP, które stanowią nawet 70% systemu przetwarzania obrazu, zapewnią niezawodne i spójne efekty.

Dostępność programu może być różna w różnych krajach. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling materiałów eksploatacyjnych HP w ponad 47 krajach, terytoriach i regionach w Azji, Europie i
obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.HP.com/recycle.
2 Dostępność programu może być różna. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności
Drukarki HP LaserJet Enterprise serii P3015; Drukarki wielofunkcyjne HP LaserJet Pro serii M521; Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 M525

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CE255A

HP 55A oryginalny wkład z czarnym tonerem
LaserJet

6000 stron

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

884420133698

CE255XD

HP 55X zestaw 2 oryginalnych wkładów z czarnym
tonerem LaserJet XL

Na wkład: 12 500 - 13 500 str.

399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

885631277102

CE255X

HP 55X oryginalny wkład z czarnym tonerem
LaserJet XL

12 500 stron (urządzenia
395 x 160 x 313 mm
wielofunkcyjne HP LaserJet
Enterprise P3015 i Pro 500 M521)
lub 13 500 stron (urządzenie
wielofunkcyjne HP LaserJet
Enterprise Pro 500 M525).

2,26 kg

884420133704

*Przybliżona średnia wydajność wg normy ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników.
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z
tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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