2πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων μαύρου γραφίτη
LaserJet ΗΡ 05A
(CE505D)

Με τα δοχεία γραφίτη LaserJet HP 05A, όσο εκτυπώνετε, τόσο εξοικονομείτε.
Με τις διπλές συσκευασίες αυθεντικών δοχείων γραφίτη HP μπορείτε να
μειώσετε το κόστος εκτύπωσης της εταιρείας σας, χωρίς να θυσιάσετε τα
σταθερά, επαγγελματικά αποτελέσματα και την αξιόπιστη εκτύπωση που
παρέχουν τα αυθεντικά δοχεία HP.
Ιδανικά για εκτύπωση κειμένου, όπως καθημερινά έγγραφα γραφείου, αναφορές, τιμολόγια
και υπολογιστικά φύλλα.

Αυθεντική αξία HP – εξοικονομήστε περισσότερο εκτυπώνοντας περισσότερο

Όσο περισσότερο εκτυπώνετε, η HP μειώνει το κόστος εκτύπωσης με τις αυθεντικές διπλές συσκευασίες. Εξασφαλίστε τα
επαγγελματικά αποτελέσματα και την αξιόπιστη, απρόσκοπτη εκτύπωση που παρέχουν τα αυθεντικά αναλώσιμα HP, με αυτή την
πρακτική επιλογή υψηλής αξίας για εκτυπώσεις υψηλού όγκου.

Μεγαλύτερη πρακτικότητα, μεγαλύτερη ευχρηστία

Τα αυθεντικά αναλώσιμα εκτύπωσης HP είναι εύκολα στην αγορά, τη διαχείριση και τη χρήση. Ακόμη, χάρη στην επιπλέον
πρακτικότητα που προσφέρουν οι διπλές συσκευασίες HP – δύο αυθεντικά δοχεία μαύρου γραφίτη LaserJet HP – μπορείτε να
περιορίσετε τις διακοπές στο ελάχιστο.

Αξιόπιστη απόδοση, επαγγελματικά αποτελέσματα

Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη LaserJet HP αποτελούν το 70% του συστήματος εκτύπωσης και έχουν σχεδιαστεί μαζί με τον
εκτυπωτή για να παρέχουν αξιόπιστα, επαγγελματικά αποτελέσματα που εξοικονομούν χρόνο. Οι διπλές συσκευασίες της HP
μειώνουν περαιτέρω το κόστος εκτύπωσης, για να εξοικονομείτε χρήματα.
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Δήλωση συμβατότητας
Εκτυπωτές HP LaserJet P2035 και P2055 series

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Κώδικας UPC

CE505D

2πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων μαύρου γραφίτη 886111645091
LaserJet ΗΡ 05A

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού

348 x 220 x 202 mm

2,37 kg

Μέση απόδοση 2.300 τυπικές
σελίδες ανά δοχείο. Δηλωμένη
τιμή απόδοσης σύμφωνα με το
πρότυπο ISO/IEC 19752. Οι
πραγματικές αποδόσεις
διαφέρουν σημαντικά ανάλογα
με τις εικόνες που
εκτυπώνονται και άλλους
παράγοντες.
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