Φύλλο δεδομένων

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 44A
(CF244A)

Ιδανικό για 1-3 χρήστες που εκτυπώνουν λιγότερες από 1.000 σελίδες το μήνα. Τα ιδανικά
δοχεία γραφίτη HP σχεδόν για κάθε προϋπολογισμό και για τον οικονομικό LaserJet Pro.
Τα οικονομικά αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet εκτυπώνουν με αξιοπιστία. Θα εξασφαλίσετε
εκτυπώσεις που ξεχωρίζουν, αξιόπιστη απόδοση και έλεγχο ταυτότητας μάρκας έτσι ώστε να είστε
βέβαιοι ότι έχετε αυθεντικά δοχεία HP. Εκτυπώστε επαγγελματικά έγγραφα με ευκρινές μαύρο
κείμενο και γραφικά.
Απίθανη ποιότητα σε καταπληκτική τιμή
Βασιστείτε σε σταθερές εκτυπώσεις κορυφαίας ποιότητας με τα οικονομικά αυθεντικά δοχεία γραφίτη
HP LaserJet. Εξασφαλίστε την ποιότητα που προσφέρει ένας πρωτοπόρος του κλάδου για το γραφείο
σας.
Θρυλική
αξιοπιστία HP

Ποιότητα

Χωρίς περιττά χαρακτηριστικά, μόνο αξιόπιστη ποιότητα εκτύπωσης από τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη
HP που έχουν σχεδιαστεί σχεδόν για κάθε προϋπολογισμό.

Εντυπωσιακά, σταθερά αποτελέσματα
Δώστε ώθηση στην επιχείρησή σας. Εμπιστευθείτε τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP για σταθερή,
αδιάκοπη εκτύπωση που σας επιτρέπει να παραμένετε εντός στόχου.
Φροντίδα για το
περιβάλλον

Αυθεντικά
αναλώσιμα ΗΡ

Επιλογή που μπορείτε να εμπιστευτείτε – Αποφύγετε ενοχλητικές επανεκτυπώσεις, σπατάλη
αναλώσιμων και κλήσεις για εξυπηρέτηση.

Αντικατάσταση χωρίς προβλήματα
Αντικαταστήστε τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP σε δευτερόλεπτα. Ειδικά σχεδιασμένα για τον
εκτυπωτή ή τον MFP σας HP LaserJet για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Απλοποιήστε τις αγορές
με την εφαρμογή HP Smart, η οποία κάνει την αγορά ανταλλακτικών δοχείων εύκολη υπόθεση.1
Συνεχίστε γρήγορα την εργασία σας. Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP εγκαθίστανται εύκολα.

Εύκολη ανακύκλωση και εξοικονόμηση πόρων
Επωφεληθείτε από την εύκολη ανακύκλωση ώστε να διαχειρίζεστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.2
Μειώστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Βασιστείτε στη εύκολη και δωρεάν ανακύκλωση δοχείων με
το πρόγραμμα HP Planet Partners.2
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Δήλωση συμβατότητας

Σειρά HP LaserJet Pro M15, σειρά HP LaserJet Pro MFP M28

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού *

CF244A

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 44A 1.000 σελίδες

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Κώδικας UPC

375 x 108 x 125 mm

0,81 kg

190781977902

*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.

1 Απαιτείται λήψη της εφαρμογής HP Smart. Τα ελεγχόμενα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής. Για την πλήρη λίστα υποστηριζόμενων λειτουργικών
συστημάτων και πληροφορίες: http://www.support.hp.com/us-en/document/c03561640. Για λεπτομέρειες σχετικά με τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης: http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2Η

διαθεσιμότητα του προγράμματος HP Planet Partners διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.

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 2018 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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