Φύλλο δεδομένων

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη laser HP 106A
(W1106A)

Ιδανικά για πολύ μικρά και μικρά γραφεία που θέλουν να αρχίσουν να εκτυπώνουν με τεχνολογία laser από έναν
πρωτοπόρο στον κλάδο – Την HP.
Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP παρέχουν ποιοτικές εκτυπώσεις και εντυπωσιακή αξιοπιστία. Πολύ οικονομικά, έχουν
σχεδιαστεί για τους συμπαγείς εκτυπωτές laser HP για το σπίτι ή το γραφείο και για τον προϋπολογισμό σας.

Εξαιρετική τιμή για εξαιρετική ποιότητα
Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη laser HP παρέχουν εντυπωσιακές εκτυπώσεις κάθε φορά. Εξασφαλίστε την
ποιότητα που προσφέρει ένας πρωτοπόρος του κλάδου για το γραφείο σας, σε εντυπωσιακά προσιτή
τιμή.
Αξιόπιστη ποιότητα εκτύπωσης από τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP που έχουν σχεδιαστεί σχεδόν για
κάθε προϋπολογισμό. Βασιστείτε σε σταθερή ποιότητα εκτύπωσης με χαμηλή τιμή αγοράς.

Εξασφαλίστε την ποιότητα κειμένου ενός αυθεντικού δοχείου γραφίτη HP
Εμπιστευτείτε τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP για ασπρόμαυρες εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας κάθε
φορά. Όταν θέλετε να εκτυπώσετε, θα εξασφαλίζετε τα αξιόπιστα αποτελέσματα και τις εκτυπώσεις που
χρειάζεστε από τα δοχεία γραφίτη HP που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον εκτυπωτή HP.
Εκτυπώστε έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας χρησιμοποιώντας γραφίτη HP που δημιουργεί ευκρινές
μαύρο κείμενο και γραφικά.

Αντικατάσταση χωρίς προβλήματα
Όταν έρθει η ώρα για νέο δοχείο, μπορείτε να βασιστείτε στη σχεδίαση του δοχείου HP για γρήγορη και
εύκολη αντικατάσταση. Ανακυκλώστε τα δοχεία εκτύπωσης μέσω του προγράμματος HP Planet
Partners1.
Συνεχίστε γρήγορα την εργασία σας. Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP εγκαθίστανται εύκολα.
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Δήλωση συμβατότητας
Σειρά εκτυπωτών HP Laser 100, σειρά πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP Laser 130

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου μελανιού *

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

UPC code

W1106A

Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη laser HP 106A

1.000 σελίδες

277 x 104 x 65 mm

1,3 kg

193424172702

*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
Περιορισμένη εγγύηση Premium Protection. Αυτό το προϊόν HP συνοδεύεται από εγγύηση ότι δεν φέρει ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή.
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Η διαθεσιμότητα του προγράμματος HP Planet Partners διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.
Προσεγγιστική μέση απόδοση δοχείου 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.
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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