Fişa de date

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

Ideale pentru documente generale de birou, pentru comunicaţii zilnice de birou.
Când productivitatea contează, vă trebuie cartuşe care au nevoie de întreţinere minimă, care menţin
funcţionarea asiduă a imprimantelor. Mai puţine consumabile fiabile reduc întreruperile şi
economisesc timpul. Adevărata valoare constă în tehnologia cartuşelor de toner LaserJet originale
HP.

Evitaţi irosirea timpului prin imprimare rapidă şi instalare simplă

Creşteţi eficienţa utilizând cartuşe de toner HP LaserJet originale. Tonerul HP îmbunătăţit fuzionează rapid cu documentele, pentru o imprimare rapidă de
o calitate remarcabilă. Obţineţi o instalare rapidă şi simplă, dar şi o valoare excepţională pentru imprimările frecvente.
Performanţă optimă şi calitate constantă a imprimării la vitezele necesare activităţii – toner original HP.

Aveţi încredere în grija deosebită a HP pentru protecţia mediului

Contaţi pe poziţia de lider a companiei HP în campania de protejare a mediului. Cartuşele de toner LaserJet originale HP cu toner îmbunătăţit vă pot ajuta
să economisiţi energie1, fiind proiectate în semn de respect faţă de mediu. Reciclaţi responsabil cartuşele originale HP, prin programul HP Planet Partners2.
Cartuşele de toner LaserJet originale HP sunt proiectate ecologic.

Imprimarea fără incidente asigură rezultate consistente

Cu cartuşele HP originale şi tonerul HP cu formulă unică obţineţi constant imprimări de calitate pe întreg ciclul de viaţă al cartuşului. Când 70% din procesul
de imprimare se bazează pe cartuş, alegeţi-l pe cel proiectat special pentru imprimantă.
Utilizaţi cu încredere cartuşul HP all-in-one cu pondere de 70% din sistemul de imprimare, pentru rezultate remarcabile şi consistente.

1Disponibilitatea

programului poate varia. Returnarea şi reciclarea consumabilelor de imprimare HP este disponibilă în prezent în peste 47 de ţări/teritorii şi regiuni din Asia, Europa, America de Nord şi America de Sud prin
programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi: http://www.HP.com/recycle.
2 Disponibilitatea programului variază. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/recycle.
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Declaraţie de compatibilitate
HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series; Seria de imprimante multifuncţionale HP LaserJet Pro M521; HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a cartuşului * Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

CE255A

Cartuş de toner LaserJet original HP 55A Negru

6.000 pagini

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

884420133698

CE255XD

Pachet cu 2 cartuşe de toner LaserJet originale de
capacitate extinsă HP 55X Negru

Per cartuş: 12.500–13.500 pagini

399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

885631277102

CE255X

Cartuş de toner LaserJet original de capacitate
extinsă HP 55X Negru

12.500 pagini (HP LaserJet
Enterprise P3015 şi Pro 500 MFP
M521) sau 13.500 (HP LaserJet
Enterprise Pro 500 MFP M525).

395 x 160 x 313 mm

2,26 kg

884420133704

*Capacitatea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 19752. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
Acest produs HP este garantat că nu prezintă defecte de material şi de producţie.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori
pentru omisiunile din documentul de faţă.
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