Dataark

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

Ideell for tekstutskrift av daglig kontorkommunikasjon som rapporter, fakturaer og regneark.
Opplev problemfri utskrift og konsistente resultater, side etter side. Kontorutskrift blir problemfri
med HPs originale Laserjet-tonerkassett med HP original toner. Og du kan stole på HPs
miljølederskap.

Maksimer produktiviteten med problemfri utskrift

Få svart i høy kvalitet for daglig utskrift. Sørg for ytelse og verdi for rapporter, fakturaer og regneark.
Optimal ytelse og konsistent utskriftskvalitet med hastigheten næringslivet krever – original HP-toner.

Stol på HPs miljølederskap

Sett din lit til HPs miljøforvaltning. Fra produktdesign til et gratis og praktisk returprogram1 som sørger for resirkulering av HPs originale
LaserJet-tonerkassetter – HP har lenge vært seg sitt ansvar bevisst med hensyn til miljøet.
Originale HP LaserJet-tonerkassetter er konstruert med tanke på miljøet.

Konsistente resultater med stabile utskrifter

Med HPs originale LaserJet-kassetter og unikt sammensatt HP original toner får du konsistent utskriftskvalitet fra første til siste side. Tonerkassettene er
konstruert for å gi samme kapasitet fra kassett til kassett.
Få det du forventer ut av hver kassett.

1

Programtilgjengelighet varierer. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

CE505D

HP 05A 2-pakning svarte originale
LaserJet-tonerkassetter

Per patron/kassett. 2 300 sider

348 x 220 x 202 mm

2,4 kg

886111645091

CE505A

HP 05A svart original LaserJet-tonerkassett

2300 sider

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

883585695775

CE505L

HP 05L original svart LaserJet-økonomitonerkassett 1000 sider

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

888182459232

CE505XD

HP 05X 2-pakning høy kapasitet svarte originale
LaserJet-tonerkassetter

Per patron/kassett. 6 500 sider

344 x 227 x 228 mm

2,6 kg

884962660058

CE505X

HP 05X høy kapasitet svart original
LaserJet-tonerkassett

6 500 sider

340 x 113 x 225 mm

1,3 kg

883585695782

*Omtrentlig kapasitet i snitt basert på ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
HPs Premium-beskyttelsesgaranti. Dette HP-produktet garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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