Φύλλο δεδομένων

Δοχεία γραφίτη HP 85 LaserJet
(CE285L, CE285A, CE285AD)

Ιδανικό για μικρές επιχειρήσεις και χρήστες οικιακών γραφείων που έχουν περιορισμένο
προϋπολογισμό, χώρο και υποστήριξη IT και που θέλουν να εκτυπώνουν καθημερινά
επαγγελματικά έγγραφα εύκολα.
Σημαντικά πλεονεκτήματα για την καθημερινή επαγγελματική εκτύπωση. Τα αυθεντικά δοχεία
γραφίτη HP LaserJet σάς βοηθούν να εκτυπώνετε εύκολα αναφορές, επιστολές και τιμολόγια
επαγγελματικής ποιότητας.

Σημαντικά πλεονεκτήματα για την καθημερινή επαγγελματική εκτύπωση.

Επωφεληθείτε από υψηλή αξία στις καθημερινές ανάγκες επαγγελματικής εκτύπωσης. Η αναγνωρισμένη αξιοπιστία της HP προσφέρει εξοικονόμηση
χρόνου, λιγότερες διακοπές λειτουργίας και εγγυημένα αποτελέσματα.

Εκτυπώστε έντονο, καθαρό κείμενο και ευκρινείς εικόνες.

Δημιουργήστε έντονο, καθαρό κείμενο και ευκρινείς ασπρόμαυρες εικόνες. Χρησιμοποιήστε εκτυπωτές HP LaserJet μαζί με αυθεντικά δοχεία γραφίτη
HP για σταθερά, επαγγελματικά αποτελέσματα.

Εύκολη χρήση και ανακύκλωση.

Απλοποιήστε την εμπειρία σας με εύκολη και αξιόπιστη διαχείριση εκτύπωσης και αναλωσίμων, καθώς και πρακτική, δωρεάν ανακύκλωση μέσω του HP
Planet Partners1.
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διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Η επιστροφή και ανακύκλωση αναλωσίμων εκτύπωσης HP διατίθεται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 χώρες, επικράτειες και περιοχές στην Ασία, την
Ευρώπη και τη Βόρεια και Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.HP.com/recycle
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Δήλωση συμβατότητας
Εκτυπωτής HP LaserJet Pro P1100 series, HP LaserJet Pro M1130 και M1210 MFP series

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού *

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Κώδικας UPC

CE285L

Αυθεντικό οικονομικό δοχείο μαύρου γραφίτη
LaserJet HP 85L

700 σελίδες

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

888182433089

CE285A

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 85A 1.600 σελίδες

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

884420588689

CE285AD

2πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων μαύρου
γραφίτη LaserJet ΗΡ 85A

375 x 226 x 125 mm

1,66 kg

886111730520

Ανά δοχείο: 1.600 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 2014 Hewlett-Packard 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 διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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