Údajový list

Tonerové kazety HP 55 LaserJet
(CE255A, CE255XD, CE255X)

Ideálne pre bežnú kancelársku tlač pre každodenné kancelárske komunikácie.
Keď produktivita znamená veľa, potrebujete kazety s nízkou mierou údržby, ktoré zachovávajú
vysoký výkon tlačiarne. Menej spoľahlivého spotrebného materiálu znižuje množstvo prerušení a
šetrí čas. Skutočnú hodnotu predstavuje originálna technológia tonerovej kazety HP LaserJet.

Už viac neplytvajte časom vďaka rýchlej tlači a jednoduchej inštalácii.

Zvýšte efektivitu pomocou originálnych tonerových kaziet HP LaserJet. Vylepšený toner HP rýchlo priľne na dokumenty, čím umožňuje rýchlu tlač a
vynikajúcu kvalitu. Získajte rýchlu a jednoduchou inštaláciu, ako aj výnimočnú hodnotu pri častej tlači.
Optimálny výkon a stála kvalita tlače s rýchlosťou zodpovedajúcou požiadavkám podnikov – originálny toner HP.

Získajte dôveru environmentálneho vodcovstva HP

Spoľahnite sa na spoločnosť HP ako na lídra v oblasti ochrany životného prostredia. Originálne tonerové kazety HP LaserJet s vylepšeným tonerom vám
pomôžu šetriť energiu1 a sú navrhnuté s ohľadom na životné prostredie. Recyklujte originálne tonerové kazety HP zodpovedne s programom HP Planet
Partners2.
Originálne tonerové kazety HP LaserJet sú navrhnuté s environmentálnym myslením.

Stále výsledky udržiavajú plynulý priebeh tlače

S originálnymi kazetami HP a tonerom HP s jedinečným zložením získate jednotnú kvalitu tlače počas celej životnosti kazety. Keďže sa 70 % procesu tlače
spolieha na kazetu, vyberte si takú, ktorá je určená špeciálne pre danú tlačiareň.
Spoľahnite sa na kazetu HP typu všetko v jednom, ktorá tvorí až 70 % zobrazovacieho systému a poskytuje spoľahlivé, jednotné výsledky.

Dostupnosť programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia tlačového spotrebného príslušenstva HP sú prostredníctvom programu HP Planet Partners momentálne dostupné vo vyše 47 krajinách, teritóriách a regiónoch v
Ázii, Európe, Severnej a Južnej Amerike. Podrobnejšie informácie nájdete na: http://www.HP.com/recycle.
2 Dostupnosť programu sa líši. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Rad tlačiarní HP LaserJet Enterprise P3015; Rad multifunkčných tlačiarní HP LaserJet Pro M521; Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 M525

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

CE255A

Čierna originálna tonerová kazeta HP 55A LaserJet

6000 strán

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

884420133698

CE255XD

Dvojbalenie čiernych originálnych tonerových kaziet s Na jednu kazetu: 12500 až 13500 399 x 320 x 318 mm
vysokou výťažnosťou HP 55X LaserJet
strán

4,58 kg

885631277102

CE255X

Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou
výťažnosťou HP 55X LaserJet

2,26 kg

884420133704

12500 strán (tlačiareň HP LaserJet 395 x 160 x 313 mm
Enterprise a Pro 500 MFP M521)
alebo 13500 (tlačiareň HP LaserJet
Enterprise 500 Pro MFP M525).

*Približná priemerná výťažnosť na základe normy ISO/IEC 19752. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete
na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na tento výrobok HP sa poskytuje záruka, že sa v ňom nevyskytujú chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani
redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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