Φύλλο δεδομένων

Δοχεία γραφίτη LaserJet HP 59
(CF259A
CF259A,, CF259X)
CF259X)

Ιδανικά για ομάδες εργασίας που θέλουν σταθερή ποιότητα εκτύπωσης, ασπρόμαυρες εκτυπώσεις υψηλής
ποιότητας με υψηλή ταχύτητα, εξοικονόμηση ενέργειας1 και προστασία κατά της απάτης.
Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP με JetIntelligence προσφέρουν εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας, επιλογές υψηλής
απόδοσης,2 κορυφαία ποιότητα εκτύπωσης και πρωτοποριακή τεχνολογία προστασίας κατά της απάτης της HP. Μειώστε το
κόστος με μαύρο γραφίτη HP EcoSmart που εξοικονομεί ενέργεια.1

Οικονομικά αποδοτικός και με κατάλληλα χαρακτηριστικά για παραγωγικότητα
γραφείου
Διατηρήστε την παραγωγικότητα. Τα δοχεία γραφίτη HP LaserJet με JetIntelligence εξασφαλίζουν
σταθερή εκτύπωση χωρίς διακοπές. Τα προαιρετικά δοχεία υψηλής απόδοσης εξοικονομούν χρήματα και
χρόνο, εξασφαλίζοντας υπερτριπλάσιο αριθμό σελίδων σε σύγκριση με τα τυπικά δοχεία.2
Εκτυπώστε ευκρινές μαύρο κείμενο και χρησιμοποιήστε λιγότερη ενέργεια κατά την εκτύπωση με
αυθεντικό μαύρο γραφίτη HP EcoSmart.1

Κορυφαία ποιότητα εκτύπωσης για έγγραφα ποιότητας
Δημιουργήστε έγγραφα κορυφαίας ποιότητας και εξοικονομήστε ενέργεια με μαύρο γραφίτη HP
EcoSmart.1 Μόνο ο αυθεντικός γραφίτης HP με τεχνολογία JetIntelligence είναι ειδικά σχεδιασμένος για
απόδοση υψηλής ταχύτητας και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, χωρίς συμβιβασμό στην ποιότητα
στην οποία βασίζεστε.
Η πρωτοποριακή τεχνολογία προστασίας κατά της απάτης εξασφαλίζει την αυθεντική ποιότητα HP για
την οποία έχετε πληρώσει.

Επιστρέψτε στην εργασία σας με εύκολη αντικατάσταση δοχείου
Παρακολουθήστε τη χρήση του γραφίτη με την τεχνολογία print gauge της HP και κάντε τις παραγγελίες
σας εύκολα με την ενσωματωμένη έξυπνη τεχνολογία των αυθεντικών δοχείων γραφίτη HP. Η αυτόματη
αφαίρεση της ταινίας σφράγισης κάνει την εγκατάσταση γρήγορη και εύκολη.
Προγραμματίστε εκ των προτέρων. Χρησιμοποιήστε το HP Web Jetadmin για να παρακολουθείτε τη
χρήση του γραφίτη και να λαμβάνετε τακτικές ενημερώσεις για τα αναλώσιμα.3

Δωρεάν και εύκολη ανακύκλωση
Η HP σας βοηθάει να ανακυκλώσετε τα αυθεντικά δοχεία HP – Η ανακύκλωση είναι εύκολη και δωρεάν
με το πρόγραμμα HP Planet Partners που είναι διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο.4 Ανακυκλωμένα πλαστικά
από το πρόγραμμα HP Planet Partners χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για νέα δοχεία HP.5
Τα αυθεντικά δοχεία HP που επιστρέφονται μέσω του προγράμματος HP Planet Partners δεν καταλήγουν
ποτέ σε χωματερή.4
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Δήλωση συμβατότητας
Σειρά εκτυπωτών HP LaserJet Pro M404, σειρά εκτυπωτών HP LaserJet Pro M428, σειρά εκτυπωτών HP LaserJet Pro M304

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου μελανιού *

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

UPC code

CF259A

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 59A

3.000 σελίδες

362 x 102 x 198 mm

1,07 kg

192018046771

CF259X

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 59X

10.000 σελίδες

362 x 102 x 227 mm

1,35 kg

192018046788

*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

Οι υπολογισμοί βασίζονται στη σειρά μονόχρωμων εκτυπωτών HP LaserJet 300/400 που κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2019. HP 59 A/X συγκριτικά με HP 26A/X.
Τα δοχεία υψηλής απόδοσης δεν περιλαμβάνονται στην αγορά του εκτυπωτή. Αγοράστε ξεχωριστά. Αυθεντικό δοχείο γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 59X συγκριτικά με HP 59A. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Για λεπτομέρειες, δείτε το φύλλο δεδομένων της συσκευής σας και τη λίστα υποστηριζόμενων χαρακτηριστικών του HP Web Jetadmin.
4
Η διαθεσιμότητα του προγράμματος HP Planet Partners διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.
5
Ανατρέξτε στη διεύθυνση http:/www.hp.com/go/recycledcontent.
2

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 2019 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή 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 του παρόντος δεν πρέπει
να ερμηνεύεται ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.
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