Tiedot

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

Ihanteellinen tekstin tulostamiseen toimiston päivittäisessä viestinnässä, esimerkkeinä
raportit, laskut ja laskentataulukot.
Nauti sivu toisensa jälkeen tasalaatuisista tulosteista vaivattomasti. Tulostus käy toimistossa
kätevästi alkuperäistä HP-väriainetta sisältävien alkuperäisten HP LaserJet -värikasettien avulla.
Lisäksi HP:n ympäristöystävällisyyteen voi luottaa.

Paranna tuottavuutta huolettomalla tulostuksella

Saat korkealaatuisen mustan väriaineen päivittäiseen tulostukseen. Varmista raporttien, laskujen ja taulukkojen tulostuksen edullisuus ja tehokkuus.
Alkuperäinen HP-värijauhe: optimaalinen suorituskyky ja tasainen tulostuslaatu suurillakin tulostusnopeuksilla.

HP pitää huolta ympäristöstä

HP:n ympäristöystävällisyyteen voit luottaa. HP ottaa ympäristön huomioon tuotteiden suunnittelusta lähtien aina tuotteiden maksuttomaan, kätevään
palautusohjelmaan1, jonka puitteissa alkuperäiset HP LaserJet -värikasetit kierrätetään.
Alkuperäiset HP LaserJet -värikasetit on suunniteltu ympäristöä ajatellen.

Tasaiset tulokset ja sulava tulostaminen

Alkuperäisten HP LaserJet -kasettien ja koostumukseltaan ainutlaatuisen alkuperäisen HP-väriaineen avulla saat tasaisen laadukkaat tulosteet koko
kasetin käyttöiän ajan. Kasetit on suunniteltu niin, että niiden riittoisuus on sama.
Jokainen kasetti vastaa odotuksiasi.

1

Ohjelman saatavuus vaihtelee. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
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Yhteensopivuuslausunto

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

Paino

UPC-tunnus

CE505D

HP 05A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti,
kaksoispakkaus

Mustekasettia kohti: 2 300 sivua

348 × 220 × 202 mm

2,4 kg

886111645091

CE505A

HP 05A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti

2 300 sivua

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

883585695775

CE505L

HP 05L Economy -värikasetti, musta, alkuperäinen,
LaserJet

1 000 sivua

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

888182459232

CE505XD

HP 05X, alkuperäinen riittoisa musta
LaserJet-värikasetti, kaksoispakkaus

Mustekasettia kohti: 6 500 sivua

344 x 227 x 228 mm

2,6 kg

884962660058

CE505X

HP 05X -väriainekasetti, riittoisa, musta,
alkuperäinen, LaserJet

6 500 sivua

340 × 113 × 225 mm

1,3 kg

883585695782

*Likimääräinen keskiarvoriittoisuus ISO/IEC 19752 -standardin perusteella. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
HP:n Premium Protection -takuu. Tälle HP-tuotteelle annetaan materiaali- ja valmistusviat kattava takuu.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
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