Φύλλο δεδομένων

Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας
HP 62XL
(C2P05AE)

Ιδανικά για οικογένειες που θέλουν να εκτυπώνουν ανθεκτικά1 έγγραφα ποιότητας laser για
το σπίτι, το γραφείο και το σχολείο. Αυτά τα δοχεία προσφέρουν τη σχέση ποιότητας/τιμής
που περιμένετε σε κάθε σελίδα και μπορείτε να τα παραγγείλετε, να τα τοποθετήσετε και να
τα ανακυκλώσετε εύκολα.2
Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP παρέχουν ανθεκτικά έγγραφα1 ποιότητας
laser, σε κάθε εκτύπωση. Απολαύστε τη σχέση ποιότητας/τιμής που περιμένετε από δοχεία ειδικά
σχεδιασμένα για τον εκτυπωτή HP που διαθέτετε, για εργασίες στο σπίτι, το γραφείο και το
σχολείο.

Καλύψτε όλες σας τις ανάγκες.

Απολαύστε αξιόπιστη απόδοση στο σπίτι, για κάθε είδους εργασία. Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον εκτυπωτή σας
ώστε να παρέχουν σταθερά αποτελέσματα που ξεχωρίζουν, σε όλη τη διάρκεια ζωής του δοχείου.

Κάντε τις εκτυπώσεις σας να ξεχωρίζουν.

Κλέψτε τις εντυπώσεις – Δημιουργήστε έγγραφα ποιότητας laser με ευκρινές κείμενο. Οι αυθεντικές μελάνες (pigment) HP στεγνώνουν γρήγορα, είναι
ανθεκτικές στο νερό και διαρκούν για δεκαετίες1. Έτσι, οι εκτυπώσεις σας διατηρούν την εντυπωσιακή εμφάνισή τους όσα χρόνια και αν περάσουν.

Εξασφαλίστε την ποιότητα που χρειάζεστε, σε εξαιρετική τιμή.

Η εκτύπωση όπως την φαντάζεστε – χωρίς περιττό κόστος. Με τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP εκτυπώνετε σελίδες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
χωρίς να ανησυχείτε για την απόδοση. Επιλέξτε τα προαιρετικά δοχεία υψηλής χωρητικότητας και μειώστε το κόστος των συχνών εκτυπώσεων.3

Η εκτύπωση γίνεται παιχνιδάκι.

Ξαναγεμίστε τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP γρήγορα και εύκολα. Επιλέξτε με σιγουριά τα δοχεία που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και απολαύστε
δωρεάν και εύκολη ανακύκλωση μέσω του προγράμματος HP Planet Partners.2

1Ανθεκτικότητα

στο ξεθώριασμα σύμφωνα με προβλέψεις του κλάδου για χαρτιά χωρίς οξέα και με αυθεντικές μελάνες HP. Τα δεδομένα σταθερότητας χρωμάτων σε θερμοκρασία δωματίου βασίζονται σε παρόμοια
συστήματα ελεγμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11798 και ISO 18909. Η αξιολόγηση αντοχής στο νερό έγινε με βάση τις εσωτερικές δοκιμές της ΗΡ, με χαρτιά ColorLok®. Αξιολόγηση χρωματικής μονιμότητας από
την Wilhelm Imaging Research, Inc. ή το HP Image Permanence Lab.
2 Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Οι υπηρεσίες επιστροφής και ανακύκλωσης αυθεντικών δοχείων HP διατίθενται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 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.
3Με βάση το αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 62XL και τα αυθεντικά δοχεία μελάνης τριών χρωμάτων υψηλής χωρητικότητας HP 62XL. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Τα δοχεία υψηλής χωρητικότητας δεν περιλαμβάνονται. Διατίθενται ξεχωριστά. Η σύγκριση τιμών γίνεται με βάση την εκτιμώμενη λιανική τιμή και την απόδοση σελίδων
των δοχείων μελάνης τυπικής χωρητικότητας HP 62. Οι πραγματικές τιμές μπορεί να διαφέρουν.
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Δήλωση συμβατότητας
HP ENVY 5640 e-AiO, HP Officejet 5740 e-AiO, HP ENVY 7640 e-AiO

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού *

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Κώδικας UPC

C2P05AE

Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής
χωρητικότητας HP 62XL

~600 σελίδες

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 888793376768
(UUS) 888793376744
(UUQ) 888793376751

*Μέση τιμή, κατά προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή τη μεθοδολογία δοκιμών της HP σε συνεχή εκτύπωση. 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
Τα δοχεία μελάνης και οι κεφαλές εκτύπωσης της HP παρέχονται εγγυημένα χωρίς ελαττώματα όσον αφορά τα υλικά και την κατασκευή τους, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Για πώληση μόνο στην ΕΕ, ΕΖΕΣ και AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν
λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος.
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