Φύλλο δεδομένων

Δοχεία γραφίτη HP 55 LaserJet
(CE255A, CE255XD, CE255X)

Ιδανικό για γενικές εκτυπώσεις για την καθημερινή επικοινωνία στο γραφείο.
Όταν η παραγωγικότητα μετράει, χρειάζεστε δοχεία με μικρές ανάγκες συντήρησης που θα
στηρίζουν τη σκληρή εργασία του εκτυπωτή σας. Μειώστε τις διακοπές λειτουργίας και
εξοικονομήστε χρόνο με λιγότερα και πιο αξιόπιστα αναλώσιμα. Η πραγματική αξία έγκειται στην
τεχνολογία των αυθεντικών δοχείων γραφίτη LaserJet HP.

Αποφύγετε τη σπατάλη χρόνου με γρήγορη εκτύπωση και εύκολη εγκατάσταση

Αυξήστε την αποδοτικότητα με τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet. Ο βελτιωμένος γραφίτης HP διαχέεται γρήγορα στα έγγραφα για γρήγορη
εκτύπωση εκπληκτικής ποιότητας. Εξασφαλίστε γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και εξαιρετική τιμή για τις συχνές εκτυπώσεις.
Βέλτιστη απόδοση και σταθερή ποιότητα εκτύπωσης στις ταχύτητες που χρειάζεται η επιχείρησή σας – αυθεντικός γραφίτης HP.

Εμπιστευτείτε την πρωτοβουλία της HP απέναντι στο περιβάλλον

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.
Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη LaserJet HP έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Σταθερά αποτελέσματα και ομαλή λειτουργία εκτύπωσης

Με τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP και τη μοναδική σύνθεση του γραφίτη HP, έχετε σταθερή ποιότητα εκτύπωσης καθόλη τη διάρκεια ζωής του
δοχείου. Δεδομένου ότι το 70% της διαδικασίας εκτύπωσης εξαρτάται από το δοχείο, επιλέξτε αυτό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον εκτυπωτή σας.
Βασιστείτε στο δοχείο all-in-one HP που ευθύνεται για περισσότερο από το 70% της λειτουργίας του συστήματος απεικόνισης για αξιόπιστα, σταθερά
αποτελέσματα.

Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Οι υπηρεσίες επιστροφής και ανακύκλωσης αναλωσίμων εκτύπωσης HP παρέχονται επί του παρόντος σε περισσότερες από 49 χώρες/περιοχές και επικράτειες σε Ασία,
Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.HP.com/recycle.
2 Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.
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Δήλωση συμβατότητας
Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise P3015 series, πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro M521 series, πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 500 M525

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

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

Βάρος

Κώδικας UPC

CE255A

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 55A 6.000 σελίδες

CE255XD

2πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων μαύρου
γραφίτη LaserJet υψηλής χωρητικότητας HP 55X

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

884420133698

399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

885631277102

CE255X

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής 12.500 σελίδες (HP LaserJet
395 x 160 x 313 mm
χωρητικότητας ΗΡ 55Χ
Enterprise P3015 και Pro 500 MFP
M521) ή 13.500 (HP LaserJet
Enterprise Pro 500 MFP M525).

2,26 kg

884420133704

Ανά δοχείο: 12.500 έως 13.500
σελίδες

*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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