
HP LaserJet CE255 printcartridge familie
(CE255A, CE255X, CE255XD)

HP LaserJet CE255 familie printcartridges leveren consistente, probleemloze
printprestaties, telkens als u print. Printen op kantoor verloopt probleemloos
met originele HP supplies – een tijdbesparende, kosteneffectieve keuze.

1Testresultaten van een Mono Toner Cartridge Reliability Comparison Study voor Europa uit 2010, uitgevoerd door QualityLogic, Inc. in opdracht van HP. De tests werden
uitgevoerd onder laboratoriumcondities en de werkelijke prestaties kunnen hiervan afwijken. Complete informatie vindt u in het rapport van QualityLogic op:
www.qualitylogic.com/EMEAmonotonertest.pdf

Maximale productiviteit door probleemloos printen
De snelle, probleemloze printprestaties van originele HP supplies maken uw kantoor efficiënter. De unieke HP
tonersamenstelling biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die elk bedrijf zoekt. Tijdbesparend suppliesbeheer maakt
printen productief en kosteneffectief.

Consistente resultaten voor probleemloos printen
Met originele HP cartridges en de unieke HP toner is een consistente printkwaliteit tijdens de gehele levensduur van de
cartridge gewaarborgd. 70% van het imagingproces berust op de cartridge, dus kiest u de cartridge die speciaal voor
de printer is ontworpen. In tests van derden waarin originele HP monochrome cartridges werden vergeleken met niet-HP
cartridges, bleken de HP cartridges consistent betrouwbaar te zijn: ze werkten direct uit de doos en tijdens de gehele
beoogde levensduur van de cartridge1.

Vertrouw op HP's toonaangevende milieubeleid
Wereldburgerschap is ingebouwd in het ontwerp van HP producten. HP zet zich al heel lang in voor het milieu: van het
productontwerp tot een handig gratis retourprogramma voor recycling van materialen uit originele HP LaserJet
printcartridges.



HP LaserJet CE255 printcartridge familie

Productspecificaties

P/N Omschrijving UPC-code Afmetingen (L x B x D) Gewicht Gem. cartridgeopbrengst

CE255A HP LaserJet CE255A zwarte printcartridge 884420133698 395 x 160 x 261 mm 1,82 kg Gemiddelde
cartridgeopbrengst 6000
standaardpagina's.
Opbrengst volgens ISO/IEC
19752*

CE255X HP LaserJet CE255X zwarte printcartridge 884420133704 395 x 160 x 313 mm 2,26 kg Gemiddelde
cartridgeopbrengst 12.500
standaardpagina's.
Opbrengst volgens ISO/IEC
19752*

CE255XD HP LaserJet CE255X dual-pack zwarte printcartridges 885631277102 399 x 320 x 318 mm 4,58 kg Gemiddelde
cartridgeopbrengst 12.500
standaardpagina's per
cartridge. Opbrengst volgens
ISO/IEC 19752*.

* De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte foto's en andere factoren.
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