Φύλλο δεδομένων

Δοχεία γραφίτη HP 90 LaserJet
(CE390A, CE390XD, CE390X)

Ιδανικό για γραφεία που επιθυμούν έγγραφα σταθερής επαγγελματικής ποιότητας από ένα
δοχείο με γραφίτη ενεργειακής απόδοσης.
Αυξήστε την αποδοτικότητα στο γραφείο: δημιουργήστε έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας με
συνέπεια. Εκτυπώστε σε υψηλές ταχύτητες χωρίς συμβιβασμό στην ποιότητα και εξασφαλίστε
αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας. Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP έχουν σχεδιαστεί για βέλτιστη
απόδοση με εκτυπωτές HP.
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Μεγιστοποιήστε το χρόνο λειτουργίας του εκτυπωτή με αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP

Αυξήστε την απόδοση με αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet. Ο βελτιωμένος γραφίτης HP διαχέεται γρήγορα στα έγγραφα για γρήγορη εκτύπωση
εξαιρετικής ποιότητας. Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση σε συνδυασμό με εξαιρετική αξία με προαιρετικά δοχεία υψηλής χωρητικότητας.1
Βελτιστοποιήστε την απόδοση της εκτύπωσης με το βελτιωμένο γραφίτη HP.

Πετύχετε επαγγελματική ποιότητα κάθε φορά

Δημιουργήστε έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας και ξεχάστε τα προβλήματα εκτύπωσης στην επιχείρησή σας. Εκτυπώστε καθαρό κείμενο και
ευκρινή, μαύρα γραφικά σε κάθε σελίδα. Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί με τον εκτυπωτή για συνεπή
αποτελέσματα.
Δημιουργήστε επαγγελματικές εντυπώσεις με έντονο, καθαρό κείμενο και ευκρινή μαύρα γραφικά.

Εκτυπώστε υπεύθυνα και ανακυκλώστε τα δοχεία εύκολα

Βασιστείτε στην ηγεσία της HP σε ζητήματα περιβάλλοντος. Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet με βελτιωμένο γραφίτη αυξάνουν την
εξοικονόμηση ενέργειας2 και είναι σχεδιασμένα με γνώμονα το περιβάλλον. Ανακυκλώστε υπεύθυνα τα δοχεία γραφίτη μέσω του προγράμματος HP
Planet Partners.3
Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet με ενεργειακά αποδοτικό γραφίτη επιτρέπουν εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 18% για κάθε σελίδα που
εκτυπώνετε2.

Το δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 90X δεν περιλαμβάνεται; διατίθεται χωριστά.
Εξοικονόμηση ενέργειας με βάση τη σύγκριση συμβατικού γραφίτη και συστήματος εκτύπωσης που χρησιμοποιείται σε HP LaserJet M4345 MFP series με τον ενεργειακά αποδοτικό γραφίτη και το σύστημα
εκτύπωσης που χρησιμοποιείται στον HP LaserJet Enterprise M4555 MFP series. Δοκιμές σύμφωνα με τη δοκιμή τυπικής κατανάλωσης ενέργειας Energy Star. Η πραγματική εξοικονόμηση μπορεί να διαφέρει.
3 Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.
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Δήλωση συμβατότητας
Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise M4555 series, HP LaserJet Enterprise 600 M601 (μόνο CE390A), M602, M603

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου μελανιού Διαστάσεις (μ x π x β)
*

CE390A

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 90A 10.000 σελίδες

CE390XD

2πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων μαύρου
γραφίτη LaserJet υψηλής χωρητικότητας HP 90X

CE390X

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής 24.000 σελίδες
χωρητικότητας ΗΡ 90Χ

Ανά δοχείο: 24.000 σελίδες

Βάρος

Κώδικας UPC

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

884962517758

400 x 390 x 332 mm

6,8 kg

886112379650

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

884962517765

*Μέση απόδοση, κατά προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19752. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και
άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Εγγύηση
Αυτό το προϊόν HP έχει εγγύηση ότι δεν φέρει ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος.
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