Dane techniczne

Kasety z tonerem HP 05 LaserJet
(CE505D, CE505A, CE505L, CE505XD, CE505X)

Idealne do drukowania tekstu (w codziennej komunikacji biurowej: raporty, faktury i arkusze
kalkulacyjne).
Bezproblemowy druk i jednolite rezultaty za każdym razem. Bezproblemowe drukowanie w biurze,
dzięki oryginalnym wkładom laserowym HP z tonerem HP o specjalnej recepturze. Firma HP to
uznany, godny zaufania lider w dziedzinie ochrony środowiska.

Większa wydajność i bezproblemowe drukowanie

Wysoka jakość codziennych dokumentów w czerni. Znakomita wydajność druku raportów, faktur i arkuszy kalkulacyjnych.
Optymalna wydajność i jednolitość wydruków w tempie odpowiadającym biznesowym potrzebom – oryginalny toner HP.

Możesz polegać na proekologicznym podejściu HP

Firma HP to godny zaufania lider w dziedzinie ochrony środowiska. Od etapu projektowania produktów aż po bezpłatny i wygodny program zwrotów1,
który umożliwia recykling oryginalnych wkładów laserowych HP LaserJet – firma HP podkreśla swoje wieloletnie zaangażowanie w ochronę środowiska.
Oryginalne wkłady laserowe HP LaserJet są projektowane są z myślą o ekologii.

Jednolite rezultaty zapewniają płynność drukowania

Dzięki oryginalnym wkładom laserowym HP i oryginalnemu tonerowi HP o specjalnej recepturze uzyskasz wydruki jednolitej jakości za każdym razem.
Wkłady zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu stabilnej wydajności każdego wkładu.
Każdy wkład zapewni dokładnie to, czego oczekujesz.

1

Dostępność programu może być różna. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CE505D

Zestaw dwóch oryginalnych wkładów z czarnym
tonerem HP 05A LaserJet

Na wkład: 2300 stron

348 x 220 x 202 mm

2,4 kg

886111645091

CE505A

HP 05A oryginalny wkład z czarnym tonerem
LaserJet

2300 stron

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

883585695775

CE505L

HP 05L oryginalny wkład laserowy czarny

1000 stron

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

888182459232

CE505XD

HP 05X zestaw 2 oryginalnych wkładów z czarnym
tonerem LaserJet XL

Na wkład: 6500 stron

344 x 227 x 228 mm

2,6 kg

884962660058

CE505X

HP 05X oryginalny wkład z czarnym tonerem
LaserJet XL

6500 stron

340 x 113 x 225 mm

1,3 kg

883585695782

*Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Gwarancja HP Premium Protection. HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z
tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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