Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro CP1525 series
Ενδείκνυται για γραφείο στο σπίτι ή μικρά γραφεία που
χρειάζονται την άνεση της ασύρματης λειτουργίας και
επαγγελματική ποιότητα χρωμάτων από έναν εύχρηστο
και οικονομικό εκτυπωτή με δυνατότητα σύνδεσης σε
δίκτυο και τη δυνατότητα εκτύπωσης από οπουδήποτε
μέσω φορητής συσκευής με την υπηρεσία HP ePrint.

Εκτυπώστε έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής
ποιότητας μέσω ασύρματης σύνδεσης3.

Δημιουργήστε και εκτυπώστε το δικό σας υλικό
μάρκετινγκ.

● Εκτυπώστε από οπουδήποτε στο γραφείο και
μοιραστείτε τους πόρους εκτύπωσης μέσω δικτύου με
τις ενσωματωμένες θύρες ασύρματης σύνδεσης3 και
Ethernet 10/100.

● Εκτιμήστε το κόστος εκτύπωσης με το παρεχόμενο
λογισμικό και αποκτήστε ιδέες για έργα, εργαλεία και
πρότυπα από την HP.

● Διασφαλίστε εξαιρετική ένταση χρωμάτων, υψηλή
στιλπνότητα και ευκρινές κείμενο με το HP ImageREt
3600 και τα αυθεντικά δοχεία HP με γραφίτη
ColorSphere.
● Απολαύστε εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης αυτόματα
σε κείμενα, εικόνες και γραφικά με το HP EasyColor.
● Βελτιώστε τα έγγραφά σας με χρώμα, διατηρώντας
παράλληλα το κόστος ασπρόμαυρης εκτύπωσης ανά
σελίδα σε χαμηλά επίπεδα, αντίστοιχα αυτών ενός
ασπρόμαυρου εκτυπωτή HP LaserJet2.

● Δημιουργήστε μπροσούρες, καρτ ποστάλ κ ά σε
μεγάλη γκάμα μεγεθών χαρτιού από 7,6 x 12,7 cm
έως 21,5 x 35,5 cm.
● Πετύχετε εξαιρετικά αποτελέσματα, Οι
προδιαμορφωμένες συντομεύσεις βελτιστοποιούν την
ποιότητα εκτύπωσης ανάλογα με τα επιλεγμένα μέσα.
● Προσαρμόστε εύκολα τα πλακάτα χρώματα και
εφαρμόστε τα σε όλο το έγγραφο με βασικές
ρυθμίσεις αντιστοίχισης χρωμάτων.

Απολαύστε γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
και εκτυπώστε από οπουδήποτε1.
● Εκτυπώστε όπου και όποτε θέλετε από smartphone,
φορητό υπολογιστή ή άλλη φορητή συσκευή
χρησιμοποιώντας την υπηρεσία HP ePrint1.
● Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή
γρήγορα και εύκολα.
● Απλοποιήστε τη συντήρηση των αναλωσίμων
Παραγγείλετε δοχεία με το HP SureSupply και
εγκαταστήστε τα εύκολα4.
● Χρησιμοποιήστε και συντηρήστε τον εκτυπωτή σας με
ευκολία χάρη στον εύχρηστο και έξυπνο πίνακα
ελέγχου.

● Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας έως 50% με την τεχνολογία άμεσης
ενεργοποίησης1.

Εύκολη ανακύκλωση δοχείων σε περισσότερες από 49 χώρες2.
● Μοναδικά αποτελέσματα σε ανακυκλωμένο χαρτί.
●

Με πιστοποίηση ENERGY STAR®

1 Εξοικονόμηση ενέργειας σύμφωνα με δοκιμές της HP με χρήση της μεθόδου τυπικής κατανάλωσης

ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) του προγράμματος ENERGY STAR® σε προϊόντα HP LaserJet με τεχνολογία
άμεσης ενεργοποίησης, σε σύγκριση με κορυφαία μοντέλα ανταγωνιστών, το Μάρτιο 2009.

2 Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Η επιστροφή και ανακύκλωση δοχείων γραφίτη HP

διατίθενται προς το παρόν σε περισσότερες από 49 χώρες, επικράτειες και περιοχές στην Ασία, την
Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες
πληροφορίες, www.hp.com/recycle.
Ανακυκλώνετε το υλικό υπολογιστών και τα αναλώσιμα εκτύπωσης. Οι υπηρεσίες διαχείρισης πόρων και
ανακύκλωσης της HP κάνουν την αποτελεσματική απόρριψη εύκολη.

1 Μπορεί να απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Η λειτουργία αυτή διατίθεται σε οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα Internet και e-mail και απαιτεί
αναβάθμιση του υλικολογισμικού. Για λεπτομέρειες, www.hp.com/go/ePrintCenter.

2 Σε σύγκριση με τον εκτυπωτή HP LaserJet Pro P1566/P1606dn. Θεωρείται ότι οι έγχρωμες σελίδες που εκτυπώνει ο πελάτης καλύπτουν τουλάχιστον το 30% των

συνολικών εκτυπώσεων με περιεχόμενο παρόμοιο με αυτό της σουίτας δοκιμών ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) και ότι το μέγεθος των εργασιών είναι
κατά μέσο όρο 3 σελίδες. Οι αποδόσεις διαπιστώθηκαν με χρήση των προτύπων δοκιμών ISO/IEC. Οι πραγματικές αποδόσεις και το κόστος διαφέρουν σημαντικά
ανάλογα με τις εικόνες και τον αριθμό των έγχρωμων σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες.

3 Η ενσωματωμένη ασύρματη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στον εκτυπωτή CP1525nw. Η απόδοση της ασύρματης λειτουργίας εξαρτάται από το φυσικό
περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης και ενδέχεται να είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια ενεργών συνδέσεων VPN.

4 Τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε το
www.hp.com/learn/suresupply.

Πληροφορίες
παραγγελίας

Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνολογία εκτύπωσης
Ταχύτητα εκτύπωσης
Επεξεργαστής
Μνήµη
Ανάλυση εκτύπωσης
Ποιότητα εκτύπωσης
Γλώσσες εκτυπωτή
Γραμματοσειρές
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4)
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού
Περιθώρια εκτύπωσης
Διαχείριση μέσων

Laser
Ασπρόμαυρη (A4): Έως 12 σελ/λεπτό· Έγχρωμη (A4): Έως 8 σελ/λεπτό
600 MHz, Πυρήνας επεξεργαστή ARM 1156
128 MB, Δυνατότητα επέκτασης σε 384 MB
Μαύρο: Έως 600 x 600 dpi
Έγχρωμη: Έως 600 x 600 dpi
HP ImageREt 3600
HP PCL 6, HP PCL 5c, προσομοίωση HP Postscript επίπεδο 3
84 γραμματοσειρές (49 TrueType κλιμακούμενες και 35 PostScript)
Έως 30.000 σελίδες
250 έως 1000
άνω: 3,5 mm, αριστερά: 3,5 mm, δεξιά: 3,5 mm, κάτω: 3,5 mm
Είσοδος
Χωρητικότητα
Βάρος
Δίσκος 1
Υποδοχή τροφοδ. προτερ. 1
60 έως 220 g/m²
φύλλου

Δίσκος 2

CE874A

Μέγεθος
A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15
cm, καρτ ποστάλ (JIS μονό και
διπλό), φάκελοι (DL, C5, B5), 76 x
127 έως 216 x 356 mm
A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15
cm, 76 x 127 έως 216 x 356 mm

150 φύλλα, 50 διαφάνειες, 50
60 έως 163 g/m²
καρτ ποστάλ, 10 φάκελοι
Εκτύπωση διπλής
Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη
όψεως:
προγράμματος οδήγησης)
Έξοδος:
Φύλλα: Μέχρι 125. Φάκελοι: Έως 10. Διαφάνειες: Έως 50
Τύποι μέσων
Χαρτί (ειδικό χαρτί εγγράφων, μπροσούρα, έγχρωμο, γυαλιστερό, επιστολόχαρτο, φωτογραφικό, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο,
ανακυκλωμένο, σκληρό), διαφάνειες, ετικέτες, φάκελοι, χαρτόνι
Πίνακας ελέγχου
CP1525n: Οθόνη LCD 4,7 cm, 2 γραμμών, 16 χαρακτήρων, 5 κουμπιά (ακύρωση εργασίας, αριστερό βέλος, δεξί βέλος, επιλογή,
αντιστροφή), 2 φωτεινές ενδείξεις LED (προσοχή, ετοιμότητα); CP1525nw: Οθόνη LCD 4,7 cm, 2 γραμμών, 16 χαρακτήρων, 5
κουμπιά (ακύρωση εργασίας, αριστερό βέλος, δεξί βέλος, επιλογή, αντιστροφή), 3 φωτεινές ενδείξεις LED (προσοχή, ετοιμότητα,
ασύρματη λειτουργία), κουμπί WPS;
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα
CP1525n: 1 θύρα USB 2.0 Hi-Speed, 1 ενσωματωμένη θύρα Ethernet 10/100; CP1525nw: 1 θύρα USB 2.0 Hi-Speed, 1
ενσωματωμένη θύρα Ethernet 10/100, 1 θύρα ασύρματης σύνδεσης 802.11b/g/n;
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου
CP1525n: Μέσω ενσωματωμένης λύσης δικτύωσης: TCP/IP, IPv4, IPv6. Εκτύπωση: θύρα TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (υποστήριξη
μόνο για καθαρή ουρά εκτύπωσης), εκτύπωση μέσω υπηρεσιών web. Εντοπισμός: SLP, Bonjour, Web Services Discovery.
Διαμόρφωση IP: IPv4 (BootP, DHCP, αυτόματο IP, μη αυτόματο), IPv6 (χωρίς δήλωση κατάστασης).; CP1525nw: Μέσω
ενσωματωμένης λύσης δικτύωσης: TCP/IP, IPv4, IPv6. Εκτύπωση: θύρα TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (υποστήριξη μόνο για καθαρή
ουρά εκτύπωσης), εκτύπωση μέσω υπηρεσιών web. Εντοπισμός: SLP, Bonjour, Web Services Discovery. Διαμόρφωση IP: IPv4 (BootP,
DHCP, αυτόματο IP, μη αυτόματο), IPv6 (χωρίς δήλωση κατάστασης). Ασύρματη λειτουργία: 802.11 b/g/n, WPS;
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων Η πλήρης εγκατάσταση λογισμικού υποστηρίζεται στα εξής: Windows® 7 32 bit και 64 bit, Windows Vista® 32 bit και 64 bit,
Microsoft® Windows® XP 32 bit (SP2 ή νεότερη έκδοση). Η εγκατάσταση μόνο του προγράμματος οδήγησης υποστηρίζεται στα
εξής: Microsoft® Windows® Server 2008 32 bit και 64 bit, Server 2003 32 bit (SP3 ή νεότερη έκδοση), Mac OS X v10.5.8,
v10.6, Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (υποστηρίζεται με προκατασκευασμένο πακέτο), SUSE Linux (10.3,
11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10,
10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (υποστηρίζεται από την αυτόματη εγκατάσταση), HPUX 11 και Solaris® 8/9
Προαιρετική: http://www.hp.com/support/ljcp1520series. Επιλέξτε "Λήψη προγραμμάτων οδήγησης και λογισμικού".

CE875A

Εκτυπωτής HP Color LaserJet
Pro CP1525n,
προεγκατεστημένα αρχικά
δοχεία HP Color LaserJet
μαύρου, κυανού, ματζέντα
και κίτρινου γραφίτη
ColorSphere με απόδοση
750 σελίδων, CD με το
λογισμικό της συσκευής και
ηλεκτρονική τεκμηρίωση,
τεκμηρίωση (οδηγός
εγκατάστασης, φυλλάδιο
υποστήριξης, οδηγός
εγγύησης), καλώδιο
τροφοδοσίας
Εκτυπωτής HP Color LaserJet
Pro CP1525nw,
προεγκατεστημένα αρχικά
δοχεία HP Color LaserJet
μαύρου, κυανού, ματζέντα
και κίτρινου γραφίτη
ColorSphere με απόδοση
750 σελίδων, CD με το
λογισμικό της συσκευής και
ηλεκτρονική τεκμηρίωση,
τεκμηρίωση (οδηγός
εγκατάστασης, φυλλάδιο
υποστήριξης, οδηγός
εγγύησης), καλώδιο
τροφοδοσίας, καλώδιο USB

Τεχνικές προδιαγραφές
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων Η πλήρης εγκατάσταση λογισμικού υποστηρίζεται στα εξής: Windows® 7 32 bit και 64 bit, Windows Vista® 32 bit και 64 bit,
δικτύου
Microsoft® Windows® XP 32 bit (SP2 ή νεότερη έκδοση). Η εγκατάσταση μόνο του προγράμματος οδήγησης υποστηρίζεται στα
εξής: Microsoft® Windows® Server 2008 32 bit και 64 bit, Server 2003 32 bit (SP3 ή νεότερη έκδοση), Mac OS X v10.5.8,
v10.6, Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (υποστηρίζεται με προκατασκευασμένο πακέτο), SUSE Linux (10.3,
11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10,
10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (υποστηρίζεται από την αυτόματη εγκατάσταση), HPUX 11 και Solaris® 8/9
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
Windows® 7, Windows Vista®: επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), μνήμη RAM 1 GB (32 bit) ή 2 GB (64 bit),
ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 200 MB, CD/DVD-ROM ή Internet, θύρα USB ή δικτύου. Microsoft® Windows® XP (32 bit)
Service Pack 2: επεξεργαστής Pentium® 233 MHz, μνήμη RAM 512 KB (32 bit) ή 2 GB (64 bit), ελεύθερος χώρος στο σκληρό
δίσκο 200 MB, CD/DVD-ROM ή Internet, θύρα USB ή δικτύου, Mac OS X v10.5.8, v10.6, επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή
Intel® Core, μνήμη RAM 256 MB, ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 300 MB, μονάδα CD/DVD-ROM ή σύνδεση στο Internet,
θύρα USB ή δικτύου
Λογισμικό
Ολοκληρωμένη λύση λογισμικού για Windows®, προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή HP Universal, HP Basic Colour Match, HP
PrintView, HP Eco Solutions Print Console, λύση λογισμικού Mac, λύση λογισμικού Linux, πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης Unix
Διαχείριση εκτυπωτή
Windows®: HP Toolbox FX (προεπιλεγμένη εγκατάσταση), ειδοποιήσεις SNP (ελάχιστη εγκατάσταση), HP Web Jetadmin (λήψη).
Mac: HP Utility
Θόρυβος
Εκπομπές ακουστικής ισχύος:6,1 B(A)
Εκπομπές έντασης ήχου:48 dB(A)
Ισχύς
Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz). Κατανάλωση: 295 watt (εκτύπωση), 12,5 watt
(αναμονή), 5,5 watt (αναστολή λειτουργίας), 0,2 watt (εκτός λειτουργίας). Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) 1,208
kWh/εβδομάδα
Διαστάσεις (π x β x υ)
Εκτός συσκευασίας: CP1525n: 399 x 453 x 254 mm; CP1525nw: 399 x 453 x 254 mm;
Συσκευασμένο: CP1525n: 500 x 333 x 550 mm; CP1525nw: 500 x 333 x 550 mm;
Βάρος
Εκτός συσκευασίας: CP1525n: 18,1 kg; CP1525nw: 18,2 kg;
Συσκευασμένο: CP1525n: 22,27 kg; CP1525nw: 22,27 kg;
Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 32,5º C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 20 έως 27° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως
80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: Από 20% έως 70% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 έως
40°C. Υγρασία αποθήκευσης: Aπό 10% έως 95% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: Ισχύς ήχου: LwAd6,1 B(A)
Διαχείριση ασφάλειας
CP1525n: Ενσωματωμένος διακομιστής web σε δίκτυο με προστασία κωδικού πρόσβασης, ενεργ./απενεργ. θυρών δικτύου, αλλαγή
κωδικού κοινότητας SNMPv1; CP1525nw: Ασύρματη λειτουργία: WEP (128 bit), WPA/WPA2 - Personal (AES, TKIP),
ενσωματωμένος διακομιστής web σε δίκτυο με προστασία κωδικού πρόσβασης, ενεργ./απενεργ. θυρών δικτύου, αλλαγή κωδικού
κοινότητας SNMPv1;
Πιστοποιήσεις προϊόντος
Πιστοποιήσεις ασφάλειας: IEC 60950-1 (Διεθνώς), EN 60950-1+A11 (ΕΕ), IEC 60825-1+A1+A2, άδεια GS (Ευρώπη), EN
60825-1+A1+A2 (συσκευή Laser/LED κλάσης 1), οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EΚ με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις
ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας
Πιστοποιήσεις EMC: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Κλάση B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2,
EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Τίτλος 47 CFR, GB9254-2008, Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες
εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας
Εγγύηση
Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με αντικατάσταση προϊόντος. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν βάσει προϊόντος,
χώρας και τοπικών νομικών απαιτήσεων.

Πληροφορίες
παραγγελίας
Εξαρτήματα
CB423A

Μονάδα μνήμης ΗΡ DIMM
DDR2 256 MB, 144 ακίδων

Αναλώσιμα εκτυπωτή laser
CE320A

Δοχείο μαύρου γραφίτη HP
128A LaserJet
Μέση απόδοση δοχείου
μαύρης μελάνης σε συνεχή
εκτύπωση, 2.000 τυπικές
σελίδες. Δηλωμένη τιμή
απόδοσης σύμφωνα με το
πρότυπο ISO/IEC 19798.

CE321A

Δοχείο κυανού γραφίτη HP
128A LaserJet
Μέση απόδοση σύνθετου
δοχείου
κυανής/κίτρινης/ματζέντα
μελάνης σε συνεχή
εκτύπωση, 1.300 τυπικές
σελίδες. Δηλωμένη τιμή
απόδοσης σύμφωνα με το
πρότυπο ISO/IEC 19798.

CE322A

Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP
128A LaserJet
Μέση απόδοση σύνθετου
δοχείου
κυανής/κίτρινης/ματζέντα
μελάνης σε συνεχή
εκτύπωση, 1.300 τυπικές
σελίδες. Δηλωμένη τιμή
απόδοσης σύμφωνα με το
πρότυπο ISO/IEC 19798.

CE323A

Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP
128A LaserJet
Μέση απόδοση σύνθετου
δοχείου
κυανής/κίτρινης/ματζέντα
μελάνης σε συνεχή
εκτύπωση, 1.300 τυπικές
σελίδες. Δηλωμένη τιμή
απόδοσης σύμφωνα με το
πρότυπο ISO/IEC 19798.

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων,
εξαρτημάτων και υπηρεσιών,
επισκεφθείτε τη
διεύθυνσηhttp://www.hp.com

Υπηρεσίες και υποστήριξη
UM137E HP Care Pack, υπηρεσία
αντικατάστασης (τυπικός χρόνος
απόκρισης), 3 έτη
UM133E HP Care Pack, υπηρεσία
αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη
UM139E HP Care Pack, υπηρεσία
επιστροφής στο κέντρο επισκευής, 3
έτη. (UM137E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία,
Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία,
Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία,
Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία,
Ελβετία, ΗΒ. UM133E: Αυστρία,
Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία,
Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία,
Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία,
Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Δημοκρατία της
Τσεχίας, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία,
Σλοβακία. UM139E: Χώρες Βαλτικής,
Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας,
υπερπόντια Γαλλία, Ευρωπαϊκές
Αναδυόμενες Αγορές, Ελλάδα,
Ουγγαρία, Ισραήλ, Μάλτα, MEMA,
Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Νότια
Αφρική, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία,
Τουρκία)

http://www.hp.com/gr

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για
να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή
εικόνα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε
να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης
και απεικόνισης, να προστατεύσετε το
περιβάλλον ΙΤ και να αναπτύξετε την
επιχείρησή σας με εξειδικευμένη
υποστήριξη που είναι οικονομική,
προσωπική και προσαρμοσμένη στις
ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP
Care Pack.
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