Veri sayfası

HP 05 LaserJet Toner Kartuşları
(CE505D, CE505A, CE505L, CE505XD, CE505X)

Rapor, fatura ve hesap tabloları gibi günlük ofis işlerinin metin baskısı için idealdir.
Her sayfada sorunsuz baskı ve tutarlı sonuçlar elde edin. HP Orijinal toneri kullanan HP Orijinal
LaserJet Toner Kartuşları ile ofisteki baskı işleri sorunsuz ilerler. Ayrıca HP'nin çevreyi koruma
konusundaki liderliğine güvenebilirsiniz.

Sorunsuz baskı ile üretkenliği en üst düzeye çıkarın

Günlük baskılar için yüksek kaliteli siyah renk elde edin. Raporlarınız, faturalarınız ve elektronik tablolarınız için performans ve değer elde edin.
Gelişmiş HP toneri ile iş yerinizin gerektirdiği hızlarda en iyi performans ve tutarlı baskı kalitesi.

HP'nin çevreye duyarlı yaklaşımına güvenin

HP'nin çevrenin korunmasına verdiği desteğe güvenin. HP, ürün tasarımından HP Orijinal LaserJet Toner Kartuşlarının geri dönüştürülmesine olanak veren
ücretsiz ve kolay iade programına kadar1, yıllardır kendisini çevrenin korunmasına adamıştır.
Orijinal HP LaserJet baskı kartuşları, çevre göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Tutarlı sonuçlar, baskının sorunsuz gerçekleşmesini sağlar

HP Orijinal LaserJet Kartuşları ve formülü benzersiz HP Orijinal tonerle, birinci sayfadan son sayfaya kadar tutarlı bir baskı kalitesi elde edin. Kartuş, bir
kartuştan diğerine baskı kapasitesi tutarlı olacak şekilde tasarlanmıştır.
Her kartuştan beklediğinizi elde edin.

1

Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/recycle.
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Uyumluluk bildirimi

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

CE505D

HP 05A 2'li Paket Siyah Orijinal LaserJet Toner
Kartuşları

Kartuş başına: 2.300 sayfa

348 x 220 x 202 mm

2,4 kg

886111645091

CE505A

HP 05A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

2300 sayfa

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

883585695775

CE505L

HP 05L Ekonomik Siyah Orijinal LaserJet Toner
Kartuşu

1.000 sayfa

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

888182459232

CE505XD

HP 05X 2'li Paket Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal
LaserJet Toner Kartuşları

Kartuş başına: 6.500 sayfa

344 x 227 x 228 mm

2,6 kg

884962660058

CE505X

HP 05X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet
Toner Kartuşu

6.500 sayfa

340 x 113 x 225 mm

1,3 kg

883585695782

*Yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19752'ye dayanır. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Bilgi için,
bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP'nin Premium Koruma Garantisi. Bu HP ürününde hiçbir malzeme ve işçilik hatası olmadığı garanti edilir.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
Ürün gösterilen resimlerden farklı görünebilir. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün
ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak
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