Φύλλο δεδομένων

Δοχεία μελάνης HP 935
(C2P24AE, C2P25AE, C2P26AE)

Ιδανικό για τη δημιουργία εγγράφων επαγγελματικής ποιότητας που μπορείτε να βασίζεστε –
με χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα συγκριτικά με τους έγχρωμους laser.1
Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP υψηλής χωρητικότητας έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν
σταθερά έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας σε χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα
συγκριτικά με τους l aser.1 Βασιστείτε σε ανθεκτικές2 εκτυπώσεις με δοχεία ειδικά σχεδιασμένα για
χρήση με τον εκτυπωτή σας HP.
Απολαύστε σταθερά επαγγελματικές εκτυπώσεις στις οποίες μπορείτε να βασίζεστε.

Ξεχωρίστε με τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP για αποτελέσματα στα οποία μπορείτε να βασίζεστε. Τα ειδικά σχεδιασμένα δοχεία συνεργάζονται με
τον εκτυπωτή σας για να παρέχουν επαγγελματικά αποτελέσματα και να ελαχιστοποιούν τις κακές εκτυπώσεις.

Κάντε την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει.

Διεκδικήστε το καλύτερο για την επιχείρησή σας με δοχεία που σας βοηθούν να ξεχωρίσετε. Εκτυπώστε έγγραφα με ζωηρά χρώματα που στεγνώνουν
γρήγορα, είναι ανθεκτικά στο νερό και διαρκούν για δεκαετίες, χρησιμοποιώντας αυθεντικά δοχεία μελάνης pigment HP.2

Πραγματική εξοικονόμηση σε κάθε σελίδα.

Βασιστείτε στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής για συχνές εκτυπώσεις με τα αυθεντικά μεμονωμένα δοχεία μελάνης HP υψηλής χωρητικότητας3 που
παρέχουν χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα σε σχέση με τους έγχρωμους εκτυπωτές laser.1

Επιστρέψτε στην εργασία σας.

Ξαναγεμίστε τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP γρήγορα και εύκολα. Επιλέξτε ένα δοχείο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Παραγγείλτε δοχεία γρήγορα με
το HP SureSupply Express.4 Και απολαύστε δωρεάν, εύκολη ανακύκλωση μέσω του προγράμματος HP Planet Partners.5

1Το

αναφερόμενο κόστος ανά σελίδα βασίζεται στην πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser κάτω των €200 χωρίς ΦΠΑ και των έγχρωμων AiO laser κάτω των €300 χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με την IDC για το Q4
του 2013. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/eu/officjetpro.
2 Ανθεκτικότητα στο ξεθώριασμα σύμφωνα με προβλέψεις του κλάδου για χαρτιά χωρίς οξέα και 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 χρωματικής μονιμότητας έγινε με βάση τις εσωτερικές δοκιμές της ΗΡ, με χαρτιά ColorLok®.
3Με βάση το αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 934XL και τα αυθεντικά δοχεία έγχρωμης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 935XL. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Τα δοχεία υψηλής χωρητικότητας δεν περιλαμβάνονται. Διατίθεται ξεχωριστά. Η σύγκριση τιμών γίνεται με βάση την εκτιμώμενη λιανική τιμή και την απόδοση σελίδων
των δοχείων μελάνης τυπικής χωρητικότητας HP 934/935. Οι πραγματικές τιμές μπορεί να διαφέρουν.
4 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.
5Η 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.
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Δήλωση συμβατότητας
HP OfficeJet Pro 6830 e-All-in-One, εκτυπωτής HP OfficeJet Pro 6230

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού *

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Κώδικας UPC

C2P24AE

Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης υψηλής
χωρητικότητας HP 935XL

~825 σελίδες

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034613
(BGY) 888182034620

C2P25AE

Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης υψηλής
χωρητικότητας HP 935XL

~825 σελίδες

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034637
(BGY) 888182034644

C2P26AE

Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης υψηλής
χωρητικότητας HP 935XL

~825 σελίδες

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034651
(BGY) 888182034668

*Η δοκιμή έγινε στον HP OfficeJet Pro 6830. 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
Κάθε δοχείο μελάνης, κεφαλή εκτύπωσης και σχετικό αναλώσιμο της HP καλύπτεται από εγγύηση ότι δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή για την περίοδο της
εγγύησης.

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 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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