Veri sayfası

HP 55 LaserJet Toner Kartuşları
(CE255A, CE255XD, CE255X)

Günlük ofis iletişiminde kullanılan genel ofis baskıları için idealdir.
Verimlilik önemliyse yazıcılarınızın yoğun çalışmasını sağlayan az bakım gerektiren kartuşlara
ihtiyacınız vardır. Daha az sayıda güvenilir sarf malzemesi ile kesintileri azaltın ve zaman kazanın.
Orijinal HP LaserJet toner kartuşu teknolojisi, gerçek avantajlar sunar.

Hızlı baskı ve kolay kurulum sayesinde zaman kaybını önleyin

Orijinal HP LaserJet toner kartuşları kullanarak verimliliği artırın. Gelişmiş HP toner, belgelerle hızlı şekilde birleşerek üstün kaliteyle hızlı yazdırmaya olanak
sağlar. Hızlı ve kolay kurulum imkanı ve sık tekrarlanan yazdırma işlerinde olağanüstü sonuçlar elde edin.
Gelişmiş HP toneri ile iş yerinizin gerektirdiği hızlarda en iyi performans ve tutarlı baskı kalitesi.

HP'nin çevreye duyarlı yaklaşımına güvenin

Çevre koruma konusunda HP'nin liderliğine güvenebilirsiniz. Orijinal HP LaserJet toner kartuşlarının geliştirilmiş tonerleri çevresel etki göz önünde
bulundurularak tasarlanmıştır ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar1. HP Planet Partners2 programını kullanarak Orijinal HP kartuşlarını duyarlı bir şekilde
geri dönüştürün.
Orijinal HP LaserJet baskı kartuşları, çevre göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Tutarlı sonuçlar, baskının sorunsuz gerçekleşmesini sağlar

Orijinal HP kartuşları ve formülü benzersiz HP toner ile kartuşun tüm kullanım ömrü boyunca tutarlı bir baskı kalitesi elde edin. Baskı işlerinin %70'i kartuşa
bağımlı olduğunda yazıcınız için özel olarak tasarlanmış kartuşu seçin.
Güvenilir ve tutarlı sonuçlar elde etmede görüntüleme sisteminin %70 için hepsi bir arada HP kartuşa güvenebilirsiniz.

Program kullanılabilirliği farklılık gösterir. HP baskı sarf malzemelerinin iade ve geri dönüşümü, HP Planet Partners programı vasıtasıyla Asya, Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika'daki 47'den fazla ülke ve bölgede halen
bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: http://www.HP.com/recycle.
2 Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/recycle.
1

Veri sayfası | HP 55 LaserJet Toner Kartuşları

Uyumluluk bildirimi
HP LaserJet Enterprise P3015 Yazıcı serisi; HP LaserJet Pro M521 Çok İşlevli Yazıcı serisi; HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

CE255A

HP 55A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

6.000 sayfa

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

884420133698

CE255XD

HP 55X 2'li Paket Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal
LaserJet Toner Kartuşları

Kartuş başına: 12.500 - 13.500
sayfa

399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

885631277102

CE255X

HP 55X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet
Toner Kartuşu

12.500 sayfa (HP LaserJet
Enterprise P3015 ve Pro 500 MFP
M521) veya 13.500 (HP LaserJet
Enterprise Pro 500 MFP M525).

395 x 160 x 313 mm

2,26 kg

884420133704

*Yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19752'ye dayanır. Gerçek kapasite basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için
bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
Bu HP ürününün hiç bir malzeme ve işçilik hatası barındırmadığı garanti edilir.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
Ürün gösterilen resimlerden farklı görünebilir. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün
ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak
yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
4AA5-3316TRE, Kasım 2016

