Φύλλο δεδομένων

Δοχεία γραφίτη HP 14 LaserJet
(CF214A, CF214X)

Τα δοχεία γραφίτη LaserJet HP 14 δημιουργούν έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας.
Εκτυπώστε σε υψηλές ταχύτητες χωρίς να θυσιάζετε την ποιότητα και εξοικονομήστε
ενέργεια. Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη LaserJet HP είναι σχεδιασμένα για βέλτιστη απόδοση
με τους εκτυπωτές HP.
Ιδανικό για διαχειριζόμενα περιβάλλοντα εταιρειών και μικρών επιχειρήσεων που επιθυμούν έγγραφα
σταθερής επαγγελματικής ποιότητας από ένα δοχείο με γραφίτη ενεργειακής απόδοσης

Μεγιστοποιήστε το χρόνο συνεχούς λειτουργίας με τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη LaserJet HP

Αυξήστε την αποδοτικότητα χρησιμοποιώντας αυθεντικά δοχεία γραφίτη LaserJet HP. Ο βελτιωμένος γραφίτης HP διαχέεται γρήγορα στα έγγραφα για
γρήγορη εκτύπωση εκπληκτικής ποιότητας. Επωφεληθείτε από τη γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και την εξαιρετική αξία των δοχείων υψηλής
χωρητικότητας.

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.

Εκτυπώστε υπεύθυνα και ανακυκλώστε τα δοχεία εύκολα.

Βασιστείτε στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα της HP. Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη LaserJet HP με βελτιωμένο γραφίτη συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση ενέργειας1 και είναι σχεδιασμένα με γνώμονα το περιβάλλον. Ανακυκλώστε υπεύθυνα τα αυθεντικά δοχεία HP μέσω του προγράμματος
HP Planet Partners2.

Ο υπολογισμός της εξοικονόμησης ενέργειας έγινε σε ασπρόμαυρους εκτυπωτές HP LaserJet, συγκρίνοντας τον ενεργειακά αποδοτικό γραφίτη του πιο πρόσφατου εκτυπωτή μιας κατηγορίας με τον εκτυπωτή
προηγούμενης γενιάς με συμβατικό γραφίτη. Η δηλωμένη κατανάλωση ενέργειας κατά την εκτύπωση διαιρείται με τις σελίδες που εκτυπώνει ο εκτυπωτής ανά λεπτό. Η πραγματική εξοικονόμηση μπορεί να διαφέρει.
2 Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Οι υπηρεσίες επιστροφής και ανακύκλωσης δοχείων γραφίτη HP διατίθενται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 χώρες/περιοχές και επικράτειες σε όλο τον
κόσμο μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ζητήσετε φακέλους επιστροφής και συσκευασίες συλλογής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/recycle.
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Δήλωση συμβατότητας
Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 700 M712 series, HP LaserJet Enterprise MFP M725 series

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Κώδικας UPC

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού

CF214A

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 14A

886111043361

497 x 195 x 330 mm

2,7 kg

10.000 σελίδες

CF214X

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής
χωρητικότητας ΗΡ 14Χ

886111043378

497 x 195 x 330 mm

2,7 kg

17.500 σελίδες

Μέση απόδοση δοχείου με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19752 σε συνεχή εκτύπωση. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους
παράγοντες. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
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