Adatlap

HP 05 LaserJet festékkazetták
(CE505D, CE505A, CE505L, CE505XD, CE505X)

A mindennapos irodai kommunikációra jellemző szövegek, például jelentések, számlák és
táblázatok nyomtatásához ideális.
Problémamentes nyomtatás és egyenletes teljesítmény minden alkalommal. Az irodai nyomtatás
gördülékennyé válik az eredeti HP toner és az eredeti LaserJet tonerkazetta használatával. A HP
emellett a környezetvédelemben is megbízható, szakértő partnere.

Maximális termelékenység: problémamentes nyomtatás

Kiváló minőségű fekete tinta a mindennapi nyomtatáshoz. Garantált teljesítmény és érték a jelentések, számlák és táblázatok nyomtatásához.
Optimális teljesítmény és egyenletes nyomtatási minőség az üzleti tevékenység igényei szerinti sebességen – eredeti HP toner.

Bízza rá magát a HP kiemelkedő környezetvédelmi ismeretanyagára

Bízhat a HP környezetvédelmi gondoskodásában. A HP már régóta elkötelezett a környezetvédelem iránt, ami számos területen megnyilvánul: a
terméktervezéstől az eredeti HP LaserJet tonerkazetták újrahasznosítását szolgáló ingyenes, kényelmes visszavételi programig.1
Az eredeti HP LaserJet tonerkazetták tervezése során fontos szempont volt a környezetvédelem.

Folyamatos, zökkenőmentes nyomtatás

Az eredeti HP LaserJet kazetták és az egyedien kialakított eredeti HP toner állandó nyomtatási minőséget biztosítanak az első laptól az utolsóig.
Felépítéséből adódóan mindegyik kazetta kapacitása állandó.
Minden egyes kazetta megbízható minőséget nyújt.

1A

program elérhetősége változhat. További információ: http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitási nyilatkozat

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

CE505D

HP 05A 2 darabos fekete eredeti LaserJet
tonerkazetta

Patrononként: 2300 oldal

348 x 220 x 202 mm

2,4 kg

886111645091

CE505A

HP 05A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta

2300 oldal

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

883585695775

CE505L

Eredeti HP 05L gazdaságos fekete LaserJet
tonerkazetta

1000 oldal

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

888182459232

CE505XD

HP 05X 2 darabos nagy kapacitású fekete eredeti
LaserJet tonerkazetták

Patrononként: 6500 oldal

344 x 227 x 228 mm

2,6 kg

884962660058

CE505X

HP 05X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet
tonerkazetta

6500 oldal

340 x 113 x 225 mm

1,3 kg

883585695782

*Becsült átlagos kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány alapján. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További
részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancia
A HP Prémium garanciális védelme. Ez a HP-termék anyagában és kidolgozásában is garantáltan hibátlan.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP
termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
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