
Datasheet

HP 05 LaserJet tonercartridges
(CE505A, CE505D, CE505X, CE505XD)

Ideaal voor het printen van tekst, zoals dagelijkse rapporten, facturen en spreadsheets voor kleinere teams en
individuele gebruikers in bedrijven van elke grootte.

De unieke HP tonersamenstelling, de beproefde alles-in-een-cartridges en de ingebouwde intelligentie maken dat
originele HP cartridges de tijdbesparende en kosteneffectieve keus zijn. Vertrouw op het toonaangevende milieubeleid
van HP.

Maximale productiviteit door probleemloos printen

Door de snelle, probleemloze printprestaties houdt u tijd over voor de echte uitdagingen voor uw
bedrijf. De unieke HP tonersamenstelling biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die elk bedrijf zoekt.
Tijdbesparend suppliesbeheer maakt printen productief en kosteneffectief.
Kies voor de betrouwbare, consistente prestaties van originele HP printercartridges en voorkom
verspilling van tijd en geld door cartridgeproblemen en opnieuw printen.

Vertrouw op HP's toonaangevende milieubeleid

Vertrouw op het erkende, toonaangevende milieubeleid van HP. HP zet zich al lang op uiteenlopende
manieren in voor het milieu, van het productontwerp tot een handig gratis retourprogramma  voor
recycling van materialen uit originele HP LaserJet cartridges.
HP ontwerpt producten die energiezuinig en recyclebaar zijn

Consistente resultaten voor probleemloos printen

Met originele HP cartridges en de unieke HP toner is een consistente printkwaliteit van de eerste tot
de laatste pagina gewaarborgd. De cartridges zijn zo ontworpen dat alle cartridges een consistente
opbrengst hebben.
Kies voor probleemloos printen voor ononderbroken, consistente prestaties. Kies voor origineel HP.
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Verklaring over compatibiliteit

 
Productspecicaties

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

CE505A HP 05A originele zwarte LaserJet tonercartridge 2300 pagina's 340 x 109 x 205 mm ca. 1 kg 883585695775

CE505D HP 05A originele zwarte LaserJet tonercartridge, 2-pack Per cartridge: 2300 pagina's 348 x 220 x 202 mm ca. 2,37 kg 886111645091

CE505X HP 05X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge ca 6500 pagina's 340 x 113 x 225 mm ca. 1,3 kg 883585695782

CE505XD HP 05X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge, 2-pack ca 6500 pagina's 344 x 227 x 228 mm ca. 2,6 kg 884962660058

 
*Geschatte gemiddelde opbrengst is gebaseerd op ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
 
Garantie

HP's Premium Protection garantie. Dit HP product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten.

 Het HP Planet Partners programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en
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