Φύλλο δεδομένων

Αναλώσιμα εκτύπωσης HP 126 LaserJet
(CE310A, CE310AD, CE311A, CE312A, CE313A, CF341A, CE314A)

Ιδανικό για επαγγελματικές εκτυπώσεις σε οικιακό γραφείο ή μικρή επιχείρηση. Τα δοχεία
αυτά παρέχουν συνεπή αποτελέσματα υψηλής ποιότητας.
Τα αναλώσιμα εκτύπωσης HP 126 LaserJet προσδίδουν επαγγελματική εμφάνιση στα έγγραφα και
στα έντυπα μάρκετινγκ και διατηρούν σταθερή την παραγωγικότητα των εκτυπώσεων από το
σπίτι ή το γραφείο εξοικονομώντας χρόνο και αναλώσιμα. Τα δοχεία αυτά έχουν σχεδιαστεί ειδικά
για να παρέχουν αξιοπιστία.

Εκτυπώστε εντυπωσιακά έγχρωμα και ασπρόμαυρα έγγραφα με κείμενο.

Κάντε επαγγελματική εντύπωση εκτυπώνοντας έγγραφα και διαφημιστικό υλικό με εκπληκτικά χρώματα και έντονο μαύρο κείμενο. Η γυαλάδα του
γραφίτη προσφέρει γραφικά και εικόνες φωτογραφικής ποιότητας. Επαγγελματικά αποτελέσματα σε μεγάλη γκάμα χαρτιών laser.

Παραμείνετε παραγωγικοί - απολαύστε συνεπείς και αξιόπιστες εκτυπώσεις.

Περιορίστε το κόστος εκτύπωσης διατηρώντας παράλληλα την παραγωγικότητα. Τα αυθεντικά δοχεία έγχρωμου γραφίτη HP LaserJet εξασφαλίζουν
σταθερή εκτύπωση χωρίς διακοπές. Αποφύγετε τη σπατάλη αναλωσίμων και τις δαπανηρές καθυστερήσεις με δοχεία που σχεδιάζονται για να
προσφέρουν εξαιρετική αξιοπιστία.

Ανακυκλώστε εύκολα τα αναλώσιμα.

Όταν έρθει η ώρα για νέο δοχείο, μπορείτε να βασιστείτε στη σχεδίαση του δοχείου HP για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση. Ανακυκλώστε τα παλιά
δοχεία γραφίτη μέσω του προγράμματος HP Planet Partners1.

1Η

διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Η επιστροφή και ανακύκλωση των δοχείων γραφίτη HP διατίθεται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 χώρες, επικράτειες και περιοχές 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
Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro CP1020 series

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

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

Βάρος

Κώδικας UPC

CE310A

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 126A 1.200 σελίδες

CE310AD

2πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων μαύρου
γραφίτη LaserJet ΗΡ 126A

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161128

363 x 166 x 86 mm

1,0 kg

886112379674

CE311A
CE312A

Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 126A 1.000 σελίδες

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161135

Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP
126A

1.000 σελίδες

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161142

CE313A

Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP
126A

1.000 σελίδες

363 x 83 x 86 mm

0,50 kg

884962161159

CF341A

3πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων
κυανού/ματζέντα/κίτρινου γραφίτη LaserJet HP
126Α

Ανά δοχείο: 1.000 σελίδες κυανό,
1.000 σελίδες ματζέντα, 1.000
σελίδες κίτρινο

363 x 249 x 86 mm

1,5 kg

886112385606

CE314A

Τύμπανο απεικόνισης LaserJet HP 126A

14000 σελίδες (α/μ)
7000 σελίδες (έγχρωμες)

363 x 92 x 160 mm

0,70 kg

884962223352

Ανά δοχείο: 1.200 σελίδες

*Μέση απόδοση δοχείου μαύρου χρώματος, κατά προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19798. Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κυανού, κίτρινου και ματζέντα χρώματος, 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.

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 2015 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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