Fişa de date

Cartuşe de toner HP 85 LaserJet
(CE285L, CE285A, CE285AD)

Ideal pentru întreprinderi mici şi utilizatori cu activitate la domiciliu care dispun de bugete,
spaţiu şi asistenţă IT limitate şi care doresc să imprime simplu documente zilnice de afaceri.
Obţineţi o valoare excelentă pentru imprimările zilnice de afaceri. Cartuşele de toner LaserJet
originale HP vă ajută să imprimaţi simplu rapoarte, scrisori şi facturi de calitate profesională.

Obţineţi o valoare excelentă pentru imprimările zilnice de afaceri.

Obţineţi o valoare excelentă pentru toate imprimările zilnice de afaceri. Fiabilitatea legendară de la HP vă poate economisi timpul, poate minimiza timpii
morţi şi poate asigura rezultatele pe care puteţi conta.

Produceţi text citeţ şi bine conturat şi imagini clare.

Imprimaţi text clar şi intens, precum şi imagini alb-negru precise. Utilizaţi imprimantele LaserJet HP împreună cu cartuşele de toner originale HP pentru a
obţine rezultate constante, profesionale.

Utilizaţi şi reciclaţi simplu.

Simplificaţi-vă experienţa de imprimare cu gestionarea simplă, fiabilă a imprimării şi a consumabilelor, plus reciclarea comodă şi gratuită prin programul HP
Planet Partners1.

1Disponibilitatea

programului variază. Returnarea şi reciclarea consumabilelor de imprimare HP este posibilă în prezent în peste 50 de ţări, teritorii şi regiuni din Asia, Europa, America de Nord şi America de Sud prin
programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi: http://www.HP.com/recycle.
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Declaraţie de compatibilitate
HP LaserJet Pro P1100 Printer series; Seriile de echipamente MFP HP LaserJet Pro M1130 şi M1210

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a
cartuşului *

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

CE285L

Cartuş de toner economic LaserJet original HP 85L
Negru

700 pagini

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

888182433089

CE285A

Cartuş de toner LaserJet original HP 85A Negru

1.600 pagini

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

884420588689

CE285AD

Pachet cu 2 cartuşe de toner LaserJet originale HP
85A Negru

Per cartuş: 1.600 pagini

375 x 226 x 125 mm

1,66 kg

886111730520

*Capacitatea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 19752. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
Acest produs HP este garantat că nu prezintă defecte de material şi de producţie.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi
modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele
produse şi servicii. Nicio prevedere din documentul de faţă nu trebuie interpretată ca o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice
sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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