Φύλλο δεδομένων

Δοχεία γραφίτη HP 05 LaserJet
(CE505D, CE505A, CE505L, CE505XD, CE505X)

Ιδανικά για εκτύπωση κειμένου, όπως καθημερινά έγγραφα γραφείου, αναφορές, τιμολόγια
και υπολογιστικά φύλλα.
Απρόσκοπτη εκτύπωση και σταθερά αποτελέσματα σε κάθε σελίδα. Η εκτύπωση γραφείου γίνεται
χωρίς προβλήματα με το αυθεντικό δοχείο γραφίτη LaserJet HP που χρησιμοποιεί αυθεντικό
γραφίτη HP. Και μπορείτε να βασίζεστε στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα της ΗΡ.

Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα με εκτύπωση χωρίς προβλήματα

Υψηλής ποιότητας μαύρο για καθημερινή εκτύπωση. Διασφαλίστε απόδοση και αξία σε αναφορές, τιμολόγια και υπολογιστικά φύλλα.
Βέλτιστη απόδοση και σταθερή ποιότητα εκτύπωσης στις ταχύτητες που χρειάζεται η επιχείρησή σας – αυθεντικός γραφίτης HP.

Εμπιστευτείτε την πρωτοβουλία της HP απέναντι στο περιβάλλον

Βασιστείτε στην περιβαλλοντική διαχείριση της HP. Από τη σχεδίαση των προϊόντων μέχρι το δωρεάν, πρακτικό πρόγραμμα επιστροφής1 μέσω του
οποίου ανακυκλώνονται τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet, η HP διατηρεί μακροχρόνια δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος.
Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη LaserJet HP έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Σταθερά αποτελέσματα και ομαλή λειτουργία εκτύπωσης

Με τα αυθεντικά δοχεία LaserJet HP και τη μοναδική σύσταση του αυθεντικού γραφίτη HP, έχετε σταθερή ποιότητα εκτύπωσης από την πρώτη ως την
τελευταία σελίδα. Το δοχείο έχει σχεδιαστεί για να παράγει σταθερή απόδοση χωρίς διαφορές από το ένα δοχείο στο άλλο.
Εξασφαλίστε όλα όσα περιμένετε από κάθε δοχείο.
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Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.
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Δήλωση συμβατότητας

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου μελανιού Διαστάσεις (μ x π x β)
*

Βάρος

Κώδικας UPC

CE505D

2πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων μαύρου
γραφίτη LaserJet ΗΡ 05A

Ανά δοχείο: 2.300 σελίδες

348 x 220 x 202 mm

2,4 kg

886111645091

CE505A

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 05A 2.300 σελίδες

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

883585695775

CE505L

Δοχείο αυθεντικού οικονομικού μαύρου γραφίτη
LaserJet HP 05L

1.000 σελίδες

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

888182459232

CE505XD

2πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων μαύρου
γραφίτη LaserJet υψηλής χωρητικότητας HP 05X

Ανά δοχείο: 6.500 σελίδες

344 x 227 x 228 mm

2,6 kg

884962660058

CE505X

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής 6.500 σελίδες
χωρητικότητας ΗΡ 05Χ

340 x 113 x 225 mm

1,3 kg

883585695782

*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
Premium εγγύηση προστασίας δοχείων HP. Αυτό το προϊόν HP παρέχει 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 2016 HP 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 αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος.
4AA5-6114ELE, Νοέμβριος 2016

