Údajový list

Tonerové kazety HP 05 LaserJet
(CE505D, CE505A, CE505L, CE505XD, CE505X)

Ideálne pre tlač textu a každodennej kancelárskej komunikácie, ako sú správy, faktúry a
tabuľky.
Získajte bezproblémovú tlač a trvalé výsledky stranu za stranou. S originálnou tonerovou kazetou HP
LaserJet s originálnym tonerom HP bude tlač v kancelárii plynulá. A môžete sa spoľahnúť na vedúce
postavenie spoločnosti HP v oblasti životného prostredia.

Bezproblémovou tlačou maximalizujte produktivitu

Získajte vysokú kvalitu čiernej pre každodennú tlač. Zabezpečte si výkon a hodnotu pre svoje správy, faktúry a tabuľky.
Optimálny výkon a stála kvalita tlače s rýchlosťou zodpovedajúcou požiadavkám podnikov – originálny toner HP.

Získajte dôveru environmentálneho vodcovstva HP

Dôverujte vedúcemu postaveniu spoločnosti HP v oblasti ochrany životného prostredia. Spoločnosť HP má dlhodobý záväzok voči životnému prostrediu,
od návrhu výrobkov až po bezplatný, praktický program vrátenia1, ktorý umožňuje recykláciu originálnych tonerových kaziet HP LaserJet.
Originálne tonerové kazety HP LaserJet sú navrhnuté s environmentálnym myslením.

Stále výsledky udržiavajú plynulý priebeh tlače

S originálnymi kazetami HP LaserJet a tonerom HP s jedinečným zložením získate jednotnú kvalitu tlače od prvej strany až po poslednú. Táto kazeta je
navrhnutá tak, aby poskytovala trvalý výťažok od jednej kazety po ďalšiu.
Získajte to, čo očakávate od každej kazety.

1

Dostupnosť programu sa líši. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle.
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Vyhlásenie o kompatibilite

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

CE505D

Dvojbalenie čiernych originálnych tonerových kaziet Na jednu kazetu: 2300 strán
HP 05A LaserJet

Priemerná výdatnosť kazety *

348 x 220 x 202 mm

2,4 kg

886111645091

CE505A

Čierna originálna tonerová kazeta HP 05A LaserJet

2 300 strán

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

883585695775

CE505L

Čierna originálna úsporná tonerová kazeta HP 05L
LaserJet

1000 strán

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

888182459232

CE505XD

Dvojbalenie čiernych originálnych tonerových kaziet s Na jednu kazetu: 6500 strán
vysokou výťažnosťou HP 05X LaserJet

344 x 227 x 228 mm

2,6 kg

884962660058

CE505X

Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou
výťažnosťou HP 05X LaserJet

340 x 113 x 225 mm

1,3 kg

883585695782

6500 strán

*Približná priemerná výťažnosť na základe normy ISO/IEC 19752. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete
na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Záruka HP Premium Protection. Na tento výrobok HP sa poskytuje záruka, že neobsahuje chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani
redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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