Φύλλο δεδομένων

Δοχεία γραφίτη LaserJet HP 81
(CF281A, CF281X)

Απολαύστε εξαιρετικά αξιόπιστα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet, που παράγουν
εντυπωσιακά αποτελέσματα εκτύπωσης. Βοηθήστε την επιχείρησή σας να αναδείξει την
καλύτερη δυνατή εικόνα της με έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας, εξοικονόμηση πόρων
και αυξημένη αποδοτικότητα στο γραφείο.
Ιδανικά για μικρές και μεσαίες ομάδες και επιχειρήσεις που θέλουν ένα δοχείο γραφίτη που διασφαλίζει
σταθερή, υψηλής ποιότητας εκτύπωση, εξοικονομεί χρόνο και πόρους και βελτιστοποιεί την εκτύπωση στο
γραφείο.

Πετύχετε αξιόπιστα αποτελέσματα υψηλής ποιότητας.

Δημιουργήστε έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας που θα σας κάνουν περήφανους – σε κάθε σελίδα.

Εξοικονομήστε χρόνο και μειώστε το κόστος.

Εξοικονομήστε πόρους, εκτυπώστε υψηλούς όγκους και βασιστείτε στη δωρεάν και εύκολη ανακύκλωση δοχείων μέσω του προγράμματος HP Planet
Partners.1

Απολαύστε εκτύπωση που εξελίσσει την επιχείρησή σας.

Αυξήστε την αποδοτικότητα στο γραφείο: Εκτυπώστε γρήγορα, εγκαταστήστε τα δοχεία γρήγορα και εύκολα και λάβετε αναλώσιμα αντικατάστασης
μέσω του HP SureSupply.2

1Η

διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Η επιστροφή και ανακύκλωση των αυθεντικών δοχείων μελάνης HP διατίθεται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 χώρες, επικράτειες και περιοχές σε Ασία,
Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.
2 Τα χαρακτηριστικά και η διαθεσιμότητα του προγράμματος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/learn/suresupply. Δεν είναι συμβατό με τα
Windows 2000.
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Δήλωση συμβατότητας
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z, HP LaserJet Enterprise MFP M630f, HP LaserJet Enterprise MFP M630dn

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Κώδικας UPC

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού

CF281A

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 81A

887758147894

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

10.500 σελίδες

CF281X

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής
χωρητικότητας ΗΡ 81Χ

887758147900

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

25.000 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.

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