Datablad

HP 05 LaserJet-tonerpatroner
(CE505D, CE505A, CE505L, CE505XD, CE505X)

Ideelt til udskrivning af tekstdokumenter i hverdagen, f.eks. rapporter, fakturaer og
regneark.
Oplev problemfri udskrivning og ensartede resultater, side efter side. Udskrivning på kontoret vil
foregå uden problemer med HP's originale LaserJet-tonerpatron med original HP-toner. Og du ved,
at HP er førende på det miljømæssige område.

Problemfri print giver bedre produktivitet.

Sort/hvid kvalitetsprint til de daglige opgaver. Du sikres ydeevne og værdi for dine rapporter, fakturaer og regneark.
Optimal ydelse og ensartet udskriftskvalitet ved de hastigheder, der er behov for i en virksomhed – forbedret HP-toner.

HP tænker på miljøet

HP tænker på miljøet. HP's miljøengagement går mange år tilbage og omfatter alt fra produktdesign til det gratis og praktiske returprogram1 med genbrug
af originale HP LaserJet-tonerpatroner.
Originale HP LaserJet-tonerpatroner er designet med tanke på miljøet.

Ensartede resultater sikrer problemfri print

Med originale HP LaserJet-patroner og unikt fremstillet, original HP-toner får du ensartet printkvalitet i hele patronens levetid. Patronerne er designet til at
give ensartede print fra patron til patron.
Du får det, du forventer, fra hver enkelt patron.

1

Programmet findes ikke i alle lande. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Vægt

UPC-kode

CE505D

Originale HP 05A LaserJet-tonerpatroner, sort, 2-pak Pr. patron: 2.300 sider

Gennemsnitlig patronkapacitet * Mål (l x b x d)
348 x 220 x 202 mm

2,4 kg

886111645091

CE505A

Original HP 05A LaserJet-tonerpatron, sort

2.300 sider

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

883585695775

CE505L

Økonomisk, original HP 05L LaserJet-tonerpatron,
sort

1.000 sider

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

888182459232

CE505XD

Originale HP 05X LaserJet-tonerpatroner med høj
kapacitet, sort, 2-pak

Pr. patron: 6.500 sider

344 x 227 x 228 mm

2,6 kg

884962660058

CE505X

Original HP 05X LaserJet-tonerpatron med høj
kapacitet, sort

6.500 sider

340 x 113 x 225 mm

1,3 kg

883585695782

*Anslået antal sider i gennemsnit baseret på ISO/IEC 19752. Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Der findes flere
oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP's Premium Protection-garanti. Dette HP-produkt garanteres at være uden fejl og fabrikationsmæssige mangler.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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