Φύλλο δεδομένων

Αναλώσιμα εκτύπωσης LaserJet HP 658
(W2000A
W2000A,, W2000X, W2001A, W2001X, W2002A, W2002X, W2003A, W2003X
W2003X))

Ιδανικό για την εκτύπωση ευκρινούς μαύρου κειμένου και γραφικών επαγγελματικής ποιότητας – σε κάθε σελίδα –
στις ταχύτητες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί ο εκτυπωτής σας.
Δημιουργήστε υλικό μάρκετινγκ με ζωηρά χρώματα που μοιάζουν με φωτογραφία, με την τεχνολογία HP ColorSphere 3.
Διατηρήστε την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας σε υψηλά επίπεδα. Τα προαιρετικά αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP
LaserJet υψηλής απόδοσης προσφέρουν πάνω από τέσσερις φορές περισσότερες σελίδες σε σύγκριση με τα τυπικά
δοχεία.3,4

Εκτυπώστε έγγραφα και υλικό μάρκετινγκ που ξεχωρίζουν.
Βασιστείτε σε σταθερά υψηλή ποιότητα έγχρωμων εκτυπώσεων με τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP
LaserJet με JetIntelligence και ColorSphere 3. Η βελτιωμένη λειτουργία εκτύπωσης προσφέρει ακόμα
περισσότερα χρώματα.
Αυξήστε την αποτελεσματικότητα των υλικών μάρκετινγκ με μεγάλη ποικιλία χρωμάτων μέσω της
καινοτομίας της βελτιωμένης λειτουργίας εκτύπωσης.

Παραμείνετε παραγωγικοί με αξιόπιστα δοχεία.
Δώστε ώθηση στην επιχείρησή σας. Εμπιστευθείτε τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP για σταθερή,
αδιάκοπη εκτύπωση και συμφέρουσα σχέση ποσότητας-τιμής.
Επωφεληθείτε στο έπακρο με την αγορά γραφίτη, χάρη στη σχεδίαση δύο μερών: αυθεντικό δοχείο και
τύμπανο απεικόνισης HP.

Η τεχνολογία print gauge της HP σάς βοηθάει να εξοικονομήσετε χρόνο
Παρακολουθήστε τη χρήση των δοχείων 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.1

Σχεδίαση για εξοικονόμηση ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής
Η HP συμβάλλει στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω σχεδίασης δοχείων και τυμπάνων
μεγάλης διάρκειας ζωής και εύκολης ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος HP Planet Partners.2
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Δήλωση συμβατότητας
Εκτυπωτές HP Color LaserJet Enterprise M751 series

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου μελανιού *

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

UPC code

W2000A

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 658A

7.000 σελίδες

483 x 155 x 198 mm

1,64 kg

192545710947

W2000X

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 658X

33.000 σελίδες

483 x 155 x 198 mm

2 kg

192545650724

W2001A

Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 658A

6.000 σελίδες

483 x 155 x 198 mm

1,14 kg

192545710954

W2001X

Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 658X

28.000 σελίδες

483 x 155 x 198 mm

1,84 kg

192545650731

W2002A

Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 658A

6.000 σελίδες

483 x 155 x 198 mm

1,14 kg

192545710961

W2002X

Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 658X

28.000 σελίδες

483 x 155 x 198 mm

1,84 kg

192545650748

W2003A

Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 658A

6.000 σελίδες

483 x 155 x 198 mm

1,14 kg

192545710978

W2003X

Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 658X

28.000 σελίδες

483 x 155 x 198 mm

1,84 kg

192545650755

*Μέση απόδοση, 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.
*Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κυανής, κίτρινης και ματζέντα μελάνης, 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.

1
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Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/webjetadmin.
Η 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 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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