Ficha técnica

Cartuchos de toner HP LaserJet 05
(CE505D, CE505A, CE505L, CE505XD, CE505X)

Ideal para impressão de texto, seja em comunicação diária do escritório, como relatórios,
faturas e folhas de cálculo.
Obtenha impressões sem problemas e resultados consistentes página após página. A impressão no
escritório decorre sem problemas com o cartucho de toner HP LaserJet original utilizando o toner HP
original. E pode confiar na liderança ambiental da HP.

Maximize a produtividade com impressão sem problemas

Obtenha preto de grande qualidade para as impressões diárias. Assegure desempenho e valor para os seus relatórios, faturas e folhas de cálculo.
Desempenho excelente e qualidade de impressão consistente às velocidades exigidas pela empresa – com o toner HP original.

Confie a liderança ambiental da HP

Confie na liderança ambiental da HP. Desde a conceção do produto até a um programa de entrega cómodo e gratuito1, através do qual os toners HP
LaserJet Originais são reciclados, a HP tem um sólido compromisso com o ambiente.
Os toners originais HP LaserJet são concebidos a pensar no ambiente.

Resultados consistente mantêm a impressão a funcionar suavemente

Com os cartuchos HP LaserJet originais e com o toner HP original com uma fórmula única, obtenha qualidade de impressão consistente da primeira à
última página. O cartucho foi concebido para produzir rendimentos consistentes de um cartucho para o seguinte.
Tire o máximo partido de cada consumível.
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A disponibilidade do programa varia. Para mais informações, visite http://www.hp.com/recycle.
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Declaração de Compatibilidade

Especificações do produto
P/N

Descrição

Peso

Código UPC

CE505D

Pack Duplo de Toner HP LaserJet Original 05A Preto Por tinteiro: 2300 páginas

Rendimento médio do cartucho * Dimensões (c x l x p)
348 x 220 x 202 mm

2,4 kg

886111645091

CE505A

Toner HP LaserJet Original 05A Preto

2.300 páginas

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

883585695775

CE505L

Toner HP LaserJet original 05L preto económico

1.000 páginas

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

888182459232

CE505XD

Conjunto Duplo de Toner HP LaserJet Original 05X
Preto de elevado rendimento

Por tinteiro: 6500 páginas

344 x 227 x 228 mm

2,6 kg

884962660058

CE505X

Toner HP LaserJet Original 05X Preto de elevado
rendimento

6500 páginas

340 x 113 x 225 mm

1,3 kg

883585695782

*Rendimento médio aproximado com base na norma ISO/IEC 19752. O rendimento real varia consideravelmente com base no conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para mais
informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantia
Garantia de Protecção Premium da HP. Este Produto HP está garantido contra defeitos de material e fabrico.

Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses
produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da
HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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