Φύλλο δεδομένων

Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP
917XL
(3YL85AE)

Ιδανικό για ομάδες εργασίας που χρειάζονται αξιόπιστη απόδοση για εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας, σε
κάθε σελίδα.
Βασιστείτε έγγραφα κειμένου επαγγελματικής ποιότητας. Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης προσφέρουν εντυπωσιακές
εγγυήσεις για αξιόπιστες επιδόσεις και αποδόσεις σελίδων και ανθεκτικά αποτελέσματα.1 Εκτυπώστε με επιλογές
μεμονωμένων δοχείων μελάνης και δοχείων μελάνης υψηλής απόδοσης.2,3

Εκτυπώσεις σταθερής ποιότητας στις οποίες μπορείτε να βασίζεστε
Κάντε την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει με τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP, που παρέχουν εντυπωσιακά
αποτελέσματα στα οποία μπορείτε να βασίζεστε. Ειδικά σχεδιασμένα για να συνεργάζονται με τον
εκτυπωτή της HP, προσφέρουν επαγγελματικά αποτελέσματα και ελαχιστοποιούν τις προβληματικές
εκτυπώσεις.
Αναδείξτε την επιχείρησή σας με τα ιδιόκτητα αυθεντικά δοχεία μελάνης (pigment) HP, που είναι
σχεδιασμένα για σταθερά, επαγγελματικά αποτελέσματα.

Δοχεία σχεδιασμένα για τον δικό σας όγκο εκτυπώσεων
Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP διατίθενται με διαφορετικές τιμές απόδοσης σελίδων ώστε να
ανταποκρίνονται στον δικό σας όγκο εκτυπώσεων και να είναι εύχρηστα. Επιλέξτε μεταξύ δοχείων
τυπικής και υψηλής απόδοσης. Αντικαταστήστε τα δοχεία εύκολα.
Εκτυπώστε υπερτριπλάσιες σελίδες και κάντε λιγότερο συχνές αντικαταστάσεις δοχείων, με τα
αυθεντικά δοχεία μελάνης εξαιρετικά υψηλής απόδοσης HP.3

Σχεδιασμένος για εξοικονόμηση
Τα αυθεντικά αναλώσιμα HP είναι σχεδιασμένα με περιβαλλοντική συνείδηση. Η HP διευκολύνει τη
διατήρηση των πόρων και του χαρτιού κατά την εκτύπωση. Και, μόλις τελειώσετε, διευκολύνουμε την
ανακύκλωση, χωρίς επιβάρυνση.4
Τα αυθεντικά δοχεία HP έχουν κατασκευαστεί με ανακυκλωμένο πλαστικό.5

Φύλλο δεδομένων | Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 917XL

Δήλωση συμβατότητας
Σειρά εκτυπωτών HP OfficeJet Pro 8020 All-in-One

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου μελανιού *

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

UPC code

3YL85AE

Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 917XL

~1.500 σελίδες

106 x 44 x 115 mm

0,1 kg

(BGX) 192545867023
(BGY) 192545867030

*Ελέγχθηκε με τον εκτυπωτή HP OfficeJet Pro 8030. Μέση τιμή με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή την μεθοδολογία δοκιμών της HP, σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. 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 φέρουν εγγύηση για απουσία ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή για την περίοδο κάλυψης της εγγύησης.
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Με βάση εσωτερικές δοκιμές της HP και την Dark Storage Statement της Wilhelm Imaging Research. Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www. hp.com/go/printpermanence.
Με βάση τις αποδόσεις δοχείων μελάνης HP 912XL σε σύγκριση με τυπικά δοχεία μελάνης HP 912. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Με βάση τις αποδόσεις δοχείων μελάνης HP 917XL σε σύγκριση με τυπικά δοχεία μελάνης HP 912. Μόνο για τους εκτυπωτές HP OfficeJet 8020 και HP OfficeJet Pro 8030. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.
5
Το 80% των αυθεντικών δοχείων μελάνης HP περιέχουν 45-70% ανακυκλωμένο περιεχόμενο. Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/recycle.
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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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