Datový list

Tonerové kazety HP 05 LaserJet
(CE505D, CE505A, CE505L, CE505XD, CE505X)

Ideální pro tisk textu, jakým jsou každodenní kancelářské komunikace, zprávy, faktury a
tabulky.
Získejte bezproblémový tisk a konzistentní výsledky, stránku za stránkou. Při použití originálních
tonerových kazet HP LaserJet s originálním tonerem HP bude váš kancelářský tisk zcela plynulý.
Můžete se navíc spolehnout na zodpovědný přístup společnosti HP k životnímu prostředí.

Maximalizujte produktivitu bezproblémovým tiskem

Získejte vysoce kvalitní černobílý tisk pro každodenní dokumenty. Zajistěte si kvalitu a hodnotu pro tisk zpráv, faktur a tabulek.
Optimální výkon a stálá kvalita tisku při rychlostech vyžadovaných pro podnikový tisk – originální toner HP.

Spolehněte se na vedoucí postavení HP v ochraně životního prostředí

Spolehněte se na vedoucí postavení společnosti HP v oblasti ochrany životního prostředí. Společnost HP klade dlouhodobě důraz na ekologické hodnoty,
od návrhu produktů až po bezplatný program pro snadné vracení produktů1, ve kterém zajišťuje recyklaci originálních tonerových kazet HP LaserJet.
Originální tonerové kazety HP LaserJet jsou navrženy a vyrobeny s ohledem na životní prostředí.

Stálé výsledky zajišťující hladký průběh tisku

S originálními kazetami HP LaserJet a originálním tonerem HP s jedinečným složením získáte konzistentní kvalitu tisku od první stránky až po poslední.
Kazety jsou navrženy tak, aby podávaly vždy stejnou výtěžnost.
Každá kazeta splní vaše očekávání do posledního detailu.

1

Dostupnost programu se může lišit. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.
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Prohlášení o kompatibilitě

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

CE505D

HP 05A Dvojbalení černé originální tonerové kazety
LaserJet

Na kazetu: 2 300 stran

348 x 220 x 202 mm

2,4 kg

886111645091

CE505A

HP 05A Černá originální tonerová kazeta LaserJet

2 300 stran

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

883585695775

CE505L

HP 05L Černá originální tonerová kazeta LaserJet
Economy

1 000 stran

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

888182459232

CE505XD

HP 05X Dvojbalení černé originální tonerové kazety
LaserJet s vysokou výtěžností

Na kazetu: 6 500 stran

344 x 227 x 228 mm

2,6 kg

884962660058

CE505X

HP 05X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s
vysokou výtěžností

6 500 stran

340 x 113 x 225 mm

1,3 kg

883585695782

*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
Záruka HP Premium Protection. Na tento produkt HP je poskytována 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 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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