Datablad

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

Idealiska för allmänna kontorsutskrifter och daglig kommunikation.
När produktiviteten räknas behöver du kassetter som kräver litet underhåll och håller dina skrivare i
full gång. Färre, pålitliga tillbehör minskar avbrotten och sparar tid. Det verkliga värdet ligger i
tekniken i HP LaserJet tonerkassetter.

Undvik slöseri med tid tack vare snabb och enkel installation

Öka effektiviteten med HPs originaltonerkassetter för LaserJet. Den förbättrade HP-tonern fäster snabbt på dokumenten vilket ger snabba utskrifter med
enastående kvalitet. Snabb och enkel installationen – och exceptionell valuta för pengarna vid täta utskrifter.
Optimal prestanda och jämn utskriftskvalitet med den hastighet som ditt företag behöver med HP:s originaltoner.

Lita på HPs ledande miljöansvar

Du kan lita på HPs miljöåtagande. Original HP LaserJet tonerkassetter med förbättrad toner kan hjälpa dig att spara energi1 och har utvecklats med miljön i
åtanke. Återvinn HP originalkassetter på ett ansvarsfullt sätt med HP Planet Partners2.
HP:s LaserJet-orginalkassetter har utvecklats och tillverkats med miljön i åtanke.

Jämna resultat gör att utskriften fortlöper utan problem

Med HPs originalkassetter och den unikt sammansatta HP-tonern får du konsekvent utskriftskvalitet genom hela kassettens livslängd. Eftersom 70 % av
utskriftsprocessen är beroende av kassetten bör du välja den kassett som har utvecklats specifikt för skrivaren.
Du kan lita på att HPs allt-i-ett-kassett, som utgör 70 % av bildbehandlingssystemet, ger pålitliga, konsekventa resultat.

Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs skrivarförbrukningsmaterial är för närvarande tillgänglig i fler än 47 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP
Planet Partners-programmet. För vidare information, gå till: http://www.HP.com/recycle.
2 Programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetsförklaring
HP LaserJet Enterprise P3015 skrivarserie; HP LaserJet Pro M521 multifunktionsskrivarserie; HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

CE255A

HP 55A svart LaserJet-tonerkassett, original

6 000 sidor

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

884420133698

CE255XD

HP 53X svart LaserJet-tonerkassett med hög
kapacitet, original, 2-pack

Per patron: 12 500 till 13 500 sidor 399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

885631277102

CE255X

HP 55X svart LaserJet-tonerkassett med hög
kapacitet, original

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

2,26 kg

884420133704

*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer
information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
Denna HP-produkt garanteras vara fri från material- eller tillverkningsfel.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan
föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.
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