Fişa de date

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

Ideal pentru imprimări de text, necesare zilnic în comunicaţiile dintre birouri, precum
rapoarte, facturi şi foi de lucru.
Beneficiaţi de imprimări fără incidente şi de rezultate constante, pagină după pagină. Imprimarea la
birou decurge fără probleme cu cartuşul de toner LaserJet original HP, care conţine toner original HP.
Şi vă puteţi baza pe poziţia de lider a companiei HP în campania de protejare a mediului.

Maximizaţi productivitatea prin imprimare fără incidente

Obţineţi un negru de înaltă calitate pentru imprimările zilnice. Asiguraţi performanţă şi valoare pentru rapoartele, facturile şi foile de calcul.
Performanţă optimă şi calitate constantă a imprimării la vitezele necesare activităţii – toner original HP.

Aveţi încredere în grija deosebită a HP pentru protecţia mediului

Vă puteţi baza pe devotamentul HP în campania de protejare a mediului. De la proiectarea produselor, până la programul comod şi gratuit de returnare1,
prin care sunt reciclate cartuşele de toner LaserJet originale HP, HP îşi respectă angajamentul pe termen lung faţă de mediu.
Cartuşele de toner LaserJet originale HP sunt proiectate ecologic.

Imprimarea fără incidente asigură rezultate consistente

Cartuşele LaserJet originale HP şi tonerul original HP cu formulă unică asigură constant imprimări de calitate pe întregul lor ciclu de viaţă. Când înlocuiţi un
cartuş, puteţi avea siguranţa că veţi obţine aceeaşi capacitate de imprimare de la cartuşul de schimb.
Obţii ceea ce aştepţi de la fiecare cartuş.

1

Disponibilitatea programului variază. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/recycle.
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Declaraţie de compatibilitate

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a cartuşului * Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

CE505D

Pachet cu 2 cartuşe de toner LaserJet originale HP
05A Negru

Per cartuş: 2.300 pagini

348 x 220 x 202 mm

2,4 kg

886111645091

CE505A

Cartuş de toner LaserJet original HP 05A Negru

2.300 pagini

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

883585695775

CE505L

Cartuş de toner economic LaserJet original HP 05L
Negru

1.000 pagini

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

888182459232

CE505XD

Pachet cu 2 cartuşe de toner LaserJet originale de
capacitate extinsă HP 05X Negru

Per cartuş: 6.500 pagini

344 x 227 x 228 mm

2,6 kg

884962660058

CE505X

Cartuş de toner LaserJet original de capacitate
extinsă HP 05X Negru

6.500 pagini

340 x 113 x 225 mm

1,3 kg

883585695782

*Capacitatea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 19752. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
Garanţie HP Premium Protection. Se garantează că acest produs HP nu prezintă defecte de material şi de manoperă.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori
pentru omisiunile din documentul de faţă.
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