Dataark

HP 85 LaserJet-tonerkassetter
(CE285L, CE285A, CE285AD)

Ideell for små bedrifter og hjemmekontorer som har begrenset budsjett, plass og IT-støtte, og
som ønsker enkel utskrift av daglige kontordokumenter.
Få valuta for pengene ved daglig utskrift i bedriften. Med HP-originale LaserJet-kassetter kan du
enkelt skrive ut profesjonelle rapporter, brev og fakturaer.

Få valuta for pengene ved daglig utskrift i bedriften.

Få valuta for pengene for de daglige utskriftsbehovene i bedriften. Legendarisk HP-pålitelighet sparer deg tid, reduser nedetid og gir resultater du kan
stole på.

Skriv ut kraftig, skarp tekst og skarpe bilder.

Lag kraftig, skarp tekst og skarpe bilder i svart-hvitt. Bruk HP LaserJet-skrivere sammen med originale HP-tonerkassetter for å oppnå konsistente og
profesjonelle resultater.

Enkel bruk og resirkulering.

Forenkle utskriftopplevelsen med pålitelig og brukervennlig utskrifts- og rekvisitahåndtering, pluss praktisk og kostnadsfri gjenvinning gjennom HP Planet
Partners1.

1Programtilgjengelighet

varierer. Retur og resirkulering av utskriftsrekvisita fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet
Partners-program. Du finner ytterligere informasjon på: http://www.HP.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet Pro P1100-skrivere HP LaserJet Pro M1130 og M1210 MFP-serien

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Vekt

UPC-kode

CE285L

HP 85L Economy LaserJet svart originaltonerkassett 700 sider

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)
375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

888182433089

CE285A

HP 85A svart original LaserJet-tonerkassett

1 600 sider

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

884420588689

CE285AD

HP 85A 2-pakning svarte originale
LaserJet-tonerkassetter

Per patron/kassett. 1 600 sider

375 x 226 x 125 mm

1,66 kg

886111730520

*Omtrentlig kapasitet i snitt basert på ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
Dette HP-produktet garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan
endres uten forvarsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester.
Ikke noe på denne nettsiden må tolkes som en tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
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