
Datablad

HP 05 LaserJet-tonerkassetter
(CE505A, CE505D, CE505X, CE505XD)

Idealisk för utskrifter av text, såsom dagliga kontorsrapporter, fakturor och kalkylblad för små arbetsteam och
enskilda användare i företag av alla storlekar.

Den unikt sammansatta HP-tonern, den beprövade designen på allt i ett-kassetten och den inbyggda intelligensen gör
HPs originalkassetter till det tidsbesparande, kostnadseffektiva valet. Och du kan lita på HPs ledande miljöåtagande.

Maximera produktiviteten med bekymmersfria utskrifter

Snabba, bekymmersfria utskrifter ger mer tid för större utmaningar, dag efter dag. HPs toner med sin
unika sammansättning ger den kvalitet och tillförlitlighet som alla företag vill ha. Tidsbesparande
hantering av förbrukningsmaterial gör att utskrifterna blir produktiva och kostnadseffektiva.
Välj den pålitliga, konsekventa prestandan hos HPs originalkassetter och undvik slöseri med tid och
pengar på problem med kassetter och omtryckningar.

Lita på HPs ledande miljöansvar

Lita på HPs erkända och ledande miljöåtagande. HP har i många år engagerat sig i miljön,  från
produktdesign till ett kostnadsfritt och smidigt återvinningsprogram där HP LaserJet-
originalkassetter återvinns.
HP utformar produkter för att de ska vara energieffektiva och återvinningsbara

Jämna resultat gör att utskriften fortlöper utan problem

Med HPs originalkassetter och den unikt sammansatta HP-tonern möjliggörs konsekvent
utskriftskvalitet från första sidan till sista. Kassetterna är utformade för att hålla samma jämna
kapacitet från en kassett till en annan.
För bekymmersfria utskrifter välj oavbruten, konsekvent prestanda – välj HP original.
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Kompatibilitetsförklaring

 
Produktspecikationer

P/N Beskrivning Antal sidor, medeltal * Yttermått (l x b x d) Vikt UPC-kod

CE505A HP 05A svart LaserJet-tonerkassett, original 2300 sidor 340 x 109 x 205 mm Ca 1 kg 883585695775

CE505D HP 05A 2-pack svart original LaserJet tonerkassett Per patron: 2 300 sidor 348 x 220 x 202 mm Ca 2,37 kg 886111645091

CE505X HP 05X svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet, original ~6 500 sidor 340 x 113 x 225 mm Ca 1,3 kg 883585695782

CE505XD HP 05X svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet, original, 2-pack ~6 500 sidor 344 x 227 x 228 mm Ca 2,6 kg 884962660058

 
*Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information nns på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
 
Garanti

HPs Premium Protection-garanti. HP garanterar att denna produkt inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel.

 HP Planet Partners-programmets tillgänglighet varierar. Mer information nns på http://www.hp.com/recycle.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster
från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information i detta dokument.
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