Datový list

Tonerové kazety HP 85 LaserJet
(CE285L, CE285A, CE285AD)

Je ideální pro uživatele v malých podnicích a domácích kancelářích s omezeným rozpočtem,
prostorem a technickou podporou požadujících snadný tisk běžných pracovních dokumentů.
Skvělá volba pro každodenní tisk obchodních dokumentů. Díky originálním tonerovým kazetám HP
LaserJet vytisknete zprávy, dopisy nebo faktury snadno a v profesionální kvalitě.

Skvělá volba pro každodenní tisk obchodních dokumentů.

Získejte skvělou hodnotu pro každodenní tisk obchodních dokumentů. Legendární spolehlivost značky HP vám pomůže šetřit čas, minimalizovat prostoje a
dosahovat výsledků, na které se můžete spolehnout.

Vytvářejte výrazný a čistý text a ostré obrázky.

Tiskněte sytý ostrý text a ostrý černobílý obraz. Tiskárny HP LaserJet společně s originálními tonerovými kazetami HP dosahují trvalých a profesionálních
výsledků tisku.

Snadné použití a recyklace.

Zjednodušte svůj tisk spolehlivou správou tisku a spotřebního materiálu, navíc s pohodlnou a bezplatnou recyklací v rámci programu HP Planet Partners1.

1Dostupnost

programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace tiskového spotřebního materiálu HP je v současnosti k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to
prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na stránce: http://www.HP.com/recycle.
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Prohlášení o kompatibilitě
Řada tiskáren HP LaserJet Pro P1100; Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Pro M1130 a M1210

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

CE285L

HP 85L Černá originální tonerová kazeta LaserJet
Economy

700 stran

375 × 113 × 125 mm

0,83 kg

888182433089

CE285A

HP 85A Černá originální tonerová kazeta LaserJet

1 600 stran

375 × 113 × 125 mm

0,83 kg

884420588689

CE285AD

HP 85A Dvojbalení černé originální tonerové kazety
LaserJet

Na kazetu: 1 600 stran

375 x 226 x 125 mm

1,66 kg

886111730520

*Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na
stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na tento produkt HP se poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze
zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v
tomto dokumentu.
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