Φύλλο δεδομένων

Αναλώσιμα εκτύπωσης HP 823 LaserJet
(CB380A)

Τα αναλώσιμα εκτύπωσης HP 823 LaserJet παρέχουν γρήγορα, εντυπωσιακά αποτελέσματα
χάρη στον ενισχυμένο γραφίτη HP ColorSphere. Με τις αξιόπιστες, σταθερές και πρακτικές
λειτουργίες διαχείρισης των αναλωσίμων, η χρήση των αυθεντικών αναλωσίμων HP αυξάνει
την παραγωγικότητα.
Ιδανικό για πελάτες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως μεγάλες εταιρείες και το δημόσιο τομέα, όπου
απαιτείται η εκτύπωση διαφόρων τύπων εγγράφων, από καθημερινά έγγραφα γραφείου έως έγγραφα για
εξωτερικές πωλήσεις και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας A3.

Με τα εντυπωσιακά χρώματα έχετε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σχεδίαση που ανταποκρίνεται σε ευρύ φάσμα αναγκών. Με τον βελτιωμένο γραφίτη HP ColorSphere οι εκτυπώσεις είναι σταθερές, με μεγάλη
στιλπνότητα, για δυναμικό εύρος φωτεινών χρωμάτων. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, από τα καθημερινά επιχειρησιακά έγγραφα έως το
επαγγελματικό υλικό μάρκετινγκ.

Εξασφαλίστε αξιόπιστη απόδοση για μεγάλη παραγωγικότητα - Αυθεντικά αναλώσιμα HP.

Αξιόπιστη εκτύπωση που ενισχύει την παραγωγικότητα. Ο γραφίτης ColorSphere και η έξυπνη τεχνολογία του δοχείου σάς επιτρέπουν να έχετε
γρήγορα, αξιόπιστα αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Η ομαλή εκτύπωση μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να
μειώσει το συνολικό κόστος εκτύπωσης.

Αυξήστε την ικανοποίηση τελικού χρήστη και μειώστε το χρόνο διαχείρισης.

Διατηρήστε την ομαλή λειτουργία του γραφείου σας με τα χαρακτηριστικά διαχείρισης των αυθεντικών δοχείων γραφίτη HP. Η έξυπνη τεχνολογία των
δοχείων επιτρέπει την επικοινωνία με τον εκτυπωτή για παρακολούθηση χρήσης και ειδοποιήσεις, ώστε να έχετε τον έλεγχο των αναλωσίμων.
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Δήλωση συμβατότητας
Εκτυπωτές HP Color LaserJet CP6015

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Κώδικας UPC

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού

CB380A

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 823A

882780510333

584 x 130 x 195 mm

1,55 kg

16.500 σελίδες

Μέση απόδοση, κατά προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19798. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και
άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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