Φύλλο δεδομένων

Δοχεία μελάνης HP 953
(L0S58AE, F6U12AE, F6U13AE, F6U14AE)

Ιδανικό για μεγάλες ομάδες εργασίας που χρειάζονται αξιόπιστη απόδοση για οικονομικές
εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας, σε κάθε σελίδα.
Εξασφαλίστε έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας. Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP παρέχουν
εντυπωσιακές εγγυήσεις για αξιόπιστες επιδόσεις, σταθερή απόδοση σελίδων και αποτελέσματα
που ξεχωρίζουν. Εκτυπώστε γρήγορα με επιλογές από ανεξάρτητες μελάνες και δοχεία υψηλής
χωρητικότητας.

Αξιόπιστη απόδοση, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν

Εξασφαλίστε αξιόπιστα αποτελέσματα υψηλής ποιότητας με γρήγορες ταχύτητες, σε κάθε σελίδα. Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP παρέχουν
εντυπωσιακή αξιοπιστία και μοναδικά αποτελέσματα, ώστε να απολαμβάνετε από τον HP εκτυπωτή ή την ΗΡ All-in-One συσκευή σας την απόδοση που
έχει σχεδιαστεί να προσφέρει.
Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP έχουν σχεδιαστεί για να συνεργάζονται άψογα με τον εκτυπωτή ή την all-in-one συσκευή σας HP.

Επαγγελματική ποιότητα, ιδανική για το γραφείο

Εκτυπώστε έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας που συνδυάζουν εξαιρετική ζωντάνια χρωμάτων και έντονο μαύρο κείμενο. Βασιστείτε στα
αυθεντικά δοχεία μελάνης HP για επαγγελματικά αποτελέσματα που είναι ανθεκτικά στους μαρκαδόρους επισήμανσης, το νερό, τις μουτζούρες και το
ξεθώριασμα.1
Δημιουργήστε με συνέπεια μαύρο κείμενο και έγχρωμες εικόνες επαγγελματικής ποιότητας, με μελάνες pigment ειδικά σχεδιασμένες για το γραφείο.

Μοναδική σχέση ποιότητας/τιμής για παραγωγικότητα γραφείου

Παραμείνετε παραγωγικοί και εξασφαλίστε εξαιρετική αξία στις επαγγελματικές εκτυπώσεις με τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP. Εκτυπώστε
οικονομικά με ξεχωριστά δοχεία μελάνης και απολαύστε χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα μειώνοντας παράλληλα τις διακοπές, με επιλογές δοχείων
μελάνης υψηλής χωρητικότητας.2
Εκτυπώστε οικονομικά με ξεχωριστά δοχεία. Απλώς αντικαταστήστε κάθε δοχείο ανεξάρτητα, όποτε χρειάζεται.

Σχεδιασμένος για εξοικονόμηση

Εκτυπώστε με δοχεία σχεδιασμένα να εξοικονομούν πόρους. Επωφεληθείτε από την εύκολη ανακύκλωση και τα ελάχιστα υλικά συσκευασίας για να
μειώσετε τον χρόνο διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ανακυκλώστε εύκολα και δωρεάν τα αυθεντικά δοχεία HP μέσω του προγράμματος HP Planet Partners.3
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Ανθεκτικότητα σε νερό, μουτζούρες, ξεθώριασμα και μαρκαδόρους επισήμανσης με βάση τις δοκιμές ISO 11798 και εσωτερικές δοκιμές της HP. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/printpermanence.
Με βάση τις αποδόσεις των δοχείων μελάνης HP 953XL, συγκριτικά με τα δοχεία μελάνης HP 953. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.
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Δήλωση συμβατότητας

Εκτυπωτές HP OfficeJet Pro 8210/8218, εκτυπωτές HP OfficeJet Pro 8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740 All-in-One, εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους HP OfficeJet Pro 7740
All-in-One

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού * **

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Κώδικας UPC

L0S58AE

Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 953

~1.000 σελίδες

119 x 126 x 36 mm

0,1 kg

(BGX) 725184104060
(BGY) 725184104077

F6U12AE

Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης HP 953

~700 σελίδες

114 x 126 x 25 mm

0,05 kg

(BGX) 725184103971
(BGY) 725184103988

F6U13AE

Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης HP 953

~700 σελίδες

114 x 126 x 25 mm

0,05 kg

(BGX) 725184104008
(BGY) 725184104015

F6U14AE

Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης HP 953

~700 σελίδες

114 x 126 x 25 mm

0,05 kg

(BGX) 725184104039
(BGY) 725184104046

*Δοκιμάστηκε με τη σειρά εκτυπωτών HP OfficeJet Pro 8700. Μέση απόδοση 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.
**Δοκιμάστηκε με τη σειρά εκτυπωτών HP OfficeJet Pro 8700. Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κυανής, ματζέντα και κίτρινης μελάνης 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
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται 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 του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά
σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.
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