Ficha técnica

Cartuchos de toner HP LaserJet 55
(CE255A, CE255XD, CE255X)

Ideal para a impressão geral de escritório para as comunicações diárias.
Quando a produtividade importa, necessita de consumíveis de baixa manutenção para manter o
pleno funcionamento das suas impressoras. Menos consumíveis, mas mais fiáveis, reduzem
interrupções e poupam tempo. O verdadeiro valor está na tecnologia de toner HP LaserJet original.

Evite o desperdício de tempo com uma impressão rápida e uma instalação fácil

Aumente a eficiência com os toners originais HP LaserJet . O toner HP melhorado funde-se rapidamente nos documentos, para uma impressão rápida e
com uma qualidade impressionante. Economize tempo com a instalação fácil e obtenha uma relação qualidade/preço excecional para impressões
frequentes.
Desempenho excelente e qualidade de impressão consistente às velocidades exigidas pela empresa – com o toner HP original.

Confie a liderança ambiental da HP

Confie na liderança ambiental da HP. Os toners originais HP LaserJet com toner melhorado ajudam-no a poupar energia1 e foram concebidos tendo em
conta o ambiente. Recicle tinteiros HP originais de forma responsável através do HP Planet Partners2.
Os toners originais HP LaserJet são concebidos a pensar no ambiente.

Resultados consistente mantêm a impressão a funcionar suavemente

Com cartuchos originais HP e toner com fórmula única HP, obtenha qualidade de impressão consistente ao longo da vida do cartucho. Quando 70% do
processo de impressão se baseia no cartucho, escolha o especificamente concebido para a impressora.
Confie no cartucho all-in-one HP que representa 70% do sistema de imagem para resultados fiáveis e consistentes.

A disponibilidade do programa varia. Actualmente, a devolução e a reciclagem de consumíveis HP está disponível em mais de 47 países, territórios e regiões na Ásia, Europa e América do Norte e do Sul, através do
programa HP Planet Partners. Para mais informações, visite: http://www.HP.com/recycle.
2 A disponibilidade do programa varia. Para mais informações, visite http://www.hp.com/recycle.
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Declaração de Compatibilidade
Impressora HP LaserJet Enterprise série P3015; Impressora multifunções HP LaserJet Pro série M521; Multifunções HP LaserJet Enterprise 500 M525

Especificações do produto
P/N

Descrição

Rendimento médio do cartucho * Dimensões (c x l x p)

Peso

Código UPC

CE255A

Toner HP LaserJet Original 55A Preto

6000 páginas

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

884420133698

CE255XD

Conjunto Duplo de Toner HP LaserJet Original 55X
Preto de elevada capacidade

Por tinteiro: 12.500 a 13.500
páginas

399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

885631277102

CE255X

Toner HP LaserJet Original 55X Preto de elevado
rendimento

12 500 páginas (Multifunções HP 395 x 160 x 313 mm
LaserJet Enterprise P3015 e Pro
500 M521) ou 13 500 (Multifunções
HP LaserJet Enterprise Pro 500
M525).

2,26 kg

884420133704

*Rendimento médio aproximado com base na Norma ISO/IEC 19752. O rendimento real varia consideravelmente com base no conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para mais
informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantia
Este Produto HP está garantido contra defeitos de material e fabrico.

Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses
produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da
HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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