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Εκτυπωτής HP DeskJet 2720e All-in-
One
Απλότητα

Όλα τα βασικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με
εύχρηστες λειτουργίες. Εκτύπωση, σάρωση και
αντιγραφή, απλή εγκατάσταση με την εφαρμογή
HP Smart  και ασύρματη λειτουργία που σας
παρέχει ξεγνοιασιά.  Επιλέξτε το HP+ κατά την
εγκατάσταση και λάβετε 6μηνη συνδρομή στην
υπηρεσία Instant Ink  και εκτεταμένη (έως 2 έτη)
εγγύηση HP.  

Εκτυπωτής με δυνατότητα HP+. Επιλέξτε το HP+ κατά την
εγκατάσταση του προϊόντος για να ενεργοποιήσετε τα οφέλη. Για
το HP+ απαιτείται λογαριασμός HP, συνεχής σύνδεση στο Internet
και αποκλειστική χρήση αυθεντικών δοχείων μελάνης HP για όλη
τη διάρκεια ζωής του εκτυπωτή. Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.hp.com/plus-faq.Αυτός ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί
για να λειτουργεί αποκλειστικά με δοχεία που διαθέτουν καινούρια
ή επαναχρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά κυκλώματα της HP και
χρησιμοποιεί δυναμικά μέτρα ασφαλείας για τον αποκλεισμό
δοχείων στα οποία χρησιμοποιούνται τροποποιημένα κυκλώματα ή
κυκλώματα τρίτων κατασκευαστών. Περιοδικές ενημερώσεις
υλικολογισμικού που αποσκοπούν στη διατήρηση της
αποτελεσματικότητας αυτών των μέτρων θα αποκλείουν δοχεία
που λειτουργούσαν νωρίτερα. Τα επαναχρησιμοποιούμενα
ηλεκτρονικά κυκλώματα της HP επιτρέπουν τη χρήση
επαναχρησιμοποιούμενων, ανακατασκευασμένων και
αναπληρωμένων δοχείων. Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.hp.com/learn/ds Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση:

Επισημάνσεις

Το HP+ περιλαμβάνει 6 μήνες Instant Ink

Εκτύπωση. Αντιγραφή. Σάρωση

Ταχύτητα εκτύπωσης 7,5/5,5 σελ./λεπτό (ασπρόμαυρη/
έγχρωμη)

Περιέχει πάνω από 20% ανακυκλωμένο πλαστικό

Δίσκος εισόδου 60 φύλλων

Σαρωτής επίπεδης επιφάνειας

Αξιόπιστη συνδεσιμότητα με Dual Band Wi-Fi με αυτόματη
επαναφορά + Bluetooth® 4.2

Δυνατότητα ασύρματης λειτουργίας και συμβατότητα με την
εφαρμογή HP Smart

Απλή εγκατάσταση. Απλή εκτύπωση.

Ξεκινήστε γρήγορα την εκτύπωση χάρη στο απλό μενού ρυθμίσεων που σας
καθοδηγεί σε κάθε βήμα, με την εφαρμογή HP Smart.

Διεκπεραιώστε εύκολα τις εργασίες σας και εξασφαλίστε περισσότερα από μία
συσκευή – εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή.

Παράγετε γρήγορες και εύκολες εκτυπώσεις απευθείας από τον πίνακα ελέγχου.

Εκτυπώστε, σαρώστε και αντιγράψτε καθημερινά έγγραφα από το smartphone, με
την εφαρμογή HP Smart.

Ασύρματη λειτουργία που σας παρέχει ξεγνοιασιά

Εξασφαλίστε μεγαλύτερο εύρος, πιο γρήγορες και πιο αξιόπιστες συνδέσεις χάρη
στο dual-band Wi-Fi® με αυτόματη επαναφορά.

Συνδεθείτε εύκολα από το smartphone ή το tablet σας με Bluetooth® και ξεκινήστε
άμεσα την εκτύπωση.

Οι ενσωματωμένες δυνατότητες ασύρματης λειτουργίας σας επιτρέπουν να
εξασφαλίζετε εύκολη πρόσβαση, εκτύπωση και κοινή χρήση των πόρων σε δίκτυο.

Μην ξεμείνετε ποτέ από μελάνη με την υπηρεσία Instant Ink

Εγγραφείτε στην υπηρεσία Instant Ink και εξασφαλίστε μελάνι, παράδοση και
ανακύκλωση χωρίς ταλαιπωρία, μειώνοντας τα έξοδά σας έως 70%.

Αλλάξτε ή ακυρώστε ανά πάσα στιγμή.

Η εκτύπωση HP+ γίνεται εντυπωσιακά απλή

Με το HP+, συνδέεστε στο cloud που εντοπίζει και επιδιορθώνει αυτόματα τα
προβλήματα συνδεσιμότητας.

Μην ξεμείνετε ποτέ από μελάνη και μειώστε τα έξοδά σας έως 70% με την
υπηρεσία Instant Ink. 6 μήνες συνδρομής με το HP+.

Με το HP+ εξασφαλίζετε προηγμένες λύσεις της εφαρμογής HP Smart, όπως
εύκολη σάρωση πολυσέλιδων εγγράφων από το τηλέφωνό σας.

Για το HP+ απαιτείται λογαριασμός HP, συνεχής σύνδεση στο Internet και χρήση
αυθεντικών δοχείων μελάνης HP.
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Τεχνικές προδιαγραφές

Υποσημειώσεις
 Απαιτείται λήψη της εφαρμογής HP Smart. Για λεπτομέρειες σχετικά με τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης: http://www.hp.com/go/mobileprinting. Ορισμένες λειτουργίες/λογισμικά διατίθενται μόνο στην αγγλική γλώσσα και διαφέρουν μεταξύ

των εφαρμογών για επιτραπέζιο υπολογιστή και φορητές συσκευές. Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή στην υπηρεσία Instant Ink. Η υπηρεσία Instant Ink δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες/περιοχές. Για λεπτομέρειες:
http://www.hpinstantink.com. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet η οποία διατίθεται ξεχωριστά. Για πλήρεις λειτουργίες απαιτείται λογαριασμός HP. Η λίστα των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων είναι διαθέσιμη στα καταστήματα
εφαρμογών.
 Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz και 5,0 GHz. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/mobileprinting. Η ονομασία Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®. Υποστηρίζει συχνότητες

5,0 GHz και 2,4 GHz που χρησιμοποιούν μέχρι και 12 μη αλληλοκαλυπτόμενα κανάλια έναντι μόνο 3 μη αλληλοκαλυπτόμενων καναλιών μόνο για τη συχνότητα 2,4 GHz. Υποστηρίζει ζώνη 5,0 GHz (έως 150 Mbps) έναντι ζώνης 2,4 GHz (έως
72,2 Mbps). Απαιτείται πρόσβαση στο Internet η οποία διατίθεται ξεχωριστά.
 Απαιτείται εγγραφή στην υπηρεσία HP Instant Ink. Η υπηρεσία HP Instant Ink δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες/περιοχές. Εξαρτάται από το μηνιαίο όριο σελίδων του επιλεγμένου πλάνου. Η εγγραφή στην υπηρεσία HP Instant Ink πρέπει

να ολοκληρωθεί εντός 7 ημερών από την εγκατάσταση του εκτυπωτή σύμφωνα με τη διαδικασία ρύθμισης που συνιστάται από την HP, όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες που συνοδεύουν τον εκτυπωτή σας. Η χρήση του δοχείου μελάνης που
περιέχεται στη συσκευασία περιλαμβάνεται στην περίοδο της προσφοράς. Δυνατότητα εξαργύρωσης μίας προσφοράς ανά εκτυπωτή. Η προσφορά δωρεάν μηνών με την υπηρεσία HP Instant Ink υπόκειται σε αλλαγή μετά τις 31.10.2021. Η
προσφορά δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά. Η αρχική προσφορά μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της άλλης προσφοράς. Απαιτείται έγκυρη πιστωτική/
χρεωστική κάρτα, διεύθυνση email και σύνδεση του εκτυπωτή στο Internet. Εκτός αν η υπηρεσία ακυρωθεί online εντός της περιόδου της προωθητικής ενέργειας στη διεύθυνση hpinstantink.com, η πιστωτική/χρεωστική κάρτα σας θα
χρεώνεται με το κόστος της μηνιαίας χρέωσης της υπηρεσίας, ανάλογα με το επιλεγμένο πλάνο, συν φόρο και ενδεχόμενες χρεώσεις υπέρβασης. Ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τυχόν χρεώσεις υπέρβασης και τους ισχύοντες φόρους στο τέλος
κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της περιόδου της προωθητικής ενέργειας. Δείτε τις πρόσθετες πληροφορίες της προσφοράς που παρέχονται κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας εγγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.hpinstantink.com.
 Για να λάβετε δύο έτη εγγύησης HP απαιτείται ενεργοποίηση του HP+ κατά την εγκατάσταση. Στα δύο έτη περιλαμβάνεται: (1) ένα έτος τυπικής εγγύησης HP; (2) ένα επιπλέον έτος εγγύησης HP μέσω ενεργοποίησης του HP+ κατά την

εγκατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση HP, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που περιέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή. Τα οφέλη της εγγύησης HP ισχύουν πέραν των θεσπισμένων δικαιωμάτων που παρέχονται
από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τη σύμβαση πώλησης. Τα εν λόγω θεσπισμένα δικαιώματα του καταναλωτή δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται κατά
κανένα τρόπο από την εγγύηση της HP. Βλέπε: https://support.hp.com/gb-en/document/c03922002?openCLC=true.
 Η φορητή συσκευή πρέπει να υποστηρίζει το Bluetooth v4.2+ και να είναι ενεργοποιημένη. Πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη και ανοιχτή μια εφαρμογή εκτύπωσης για φορητές συσκευές, όπως το HP ePrint ή το HP Smart. Η φορητή συσκευή

πρέπει να βρίσκεται σε ακτίνα 1,5 m (5 ποδιών) από τον εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/bleprinting. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την HP κατόπιν άδειας.
 Ανάλογα με τη χρήση του πλάνου, τη σύνδεση Internet του εκτυπωτή ΗΡ, τη χρήση έγκυρης πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και διεύθυνσης email και την υπηρεσία παράδοσης στην περιοχή σας.
 Με βάση το μηνιαίο κόστος συνδρομής των πλάνων 700 σελίδων της υπηρεσίας HP Instant Ink χωρίς αγορά επιπλέον σετ σελίδων, σε σύγκριση με το κόστος ανά σελίδα για την εκτύπωση σελίδων ISO/IEC 24711 στους περισσότερους

παραδοσιακούς έγχρωμους απλούς και πολυλειτουργικούς εκτυπωτές inkjet A4 της ίδιας κατηγορίας, με δοχεία μελάνης τυπικής χωρητικότητας, με τιμή για την πλειονότητα των χωρών της EMEA <200 ευρώ; ΗΒ <200 στερλίνες. Οι εκπτωτικές
τιμές δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτήν τη μελέτη. Οι εκτυπωτές HP Ink Advantage εξαιρούνται λόγω μη τυπικού μοντέλου υλικού και αναλωσίμων. Μελέτη του Buyers Lab τον Ιούλιο του 2020, κατόπιν ανάθεσης από την HP, με βάση τις
δημοσιευμένες πληροφορίες την 1η Ιουνίου 2020. Οι εκτυπωτές επιλέχθηκαν με βάση το μερίδιο της αγοράς στην έκθεση Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical του IDC για το 1ο τρίμηνο του 2020. Για λεπτομέρειες:
http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW.
 Αλλάξτε ή ακυρώστε το πλάνο σας online ανά πάσα στιγμή. Εάν αποφασίσετε να ακυρώσετε το πλάνο της υπηρεσίας HP Instant Ink μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ξανά τυπικά ή XL αυθεντικά δοχεία HP. Οι αναβαθμίσεις του πλάνου

τίθενται αμέσως σε ισχύ ενώ οι χρεώσεις εφαρμόζονται αναδρομικά ή στον επόμενο κύκλο τιμολόγησης, ανάλογα με την επιλογή του χρήστη. Οι υποβαθμίσεις και οι ακυρώσεις τίθενται σε ισχύ μετά από την τελευταία ημέρα της εκάστοτε
τρέχουσας περιόδου τιμολόγησης. Για λεπτομέρειες: http://instantink.hpconnected.com/terms.
 Βελτιωμένη συνδεσιμότητα του εκτυπωτή με χρήση της τεχνολογίας Smart Driver και Print/Scan Doctor σε συστήματα με ενεργοποιημένη τη λύση HP+ σε σύγκριση με τους εκτυπωτές HP που απευθύνονται σε καταναλωτές χωρίς HP+.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty
statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained
herein.
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Λειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση

Τεχνολογία εκτύπωσης HP Thermal InkJet

Ταχύτητα εκτύπωσης Μαύρο (A4, ISO): Έως 7,5 σελ/λεπτό; Έγχρωμη (A4, ISO): Έως 5,5 σελ/
λεπτό; πρόχειρη μαύρο (A4): Έως 20 σελ./λεπτό; πρόχειρη έγχρωμη
(A4): Έως 16 σελ./λεπτό

Εκτύπωση πρώτης σελίδας Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε 15 δευτερόλεπτα; έγχρωμη (A4,
ετοιμότητα): Σε 19 δευτερόλεπτα;

Ανάλυση εκτύπωσης Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Ανάλυση έως 1200 x 1200 dpi (για εκτύπωση
από υπολογιστή); Έγχρωμη (βέλτιστη): Βελτιστοποιημένη έγχρωμη
ανάλυση έως 4.800 x 1.200 dpi (όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή με
επιλεγμένα φωτογραφικά χαρτιά HP και ανάλυση εισόδου 1.200 dpi);

Μηνιαίος κύκλος εργασιών Έως 1000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 50 έως
100

Βασικές γλώσσες εκτυπωτή HP PCL 3 GUI HP PCLm (Εφαρμογές HP/UPD) URF (AirPrint)

Περιοχή εκτύπωσης περιθώρια εκτύπωσης: άνω: 3 mm, Κάτω: 12,7 mm, αριστερά: 3 mm,
δεξιά: 3 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 215 x 355 mm

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια Όχι

Αριθμός αναλώσιμων 2 (μαύρης μελάνης και τριών χρωμάτων)

Υποστηρίζει πολυδιεργασία Όχι

Εκτύπωση διπλής όψης Μη αυτόματη (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης)

Ταχύτητα αντιγραφής Μαύρο (A4, ISO): Έως 6 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμη (A4, ISO): Έως 3
αντίγραφα/λεπτό

Προδιαγραφές αντιγραφικού Αυτόματη μεγέθυνση; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 9
αντίγραφα; ; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: Μέσω της εφαρμογής HP Smart

Μορφή αρχείων σάρωσης JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Προδιαγραφές σαρωτή Τύπος σαρωτή: Επίπεδος; Λειτουργίες εισόδου σάρωσης: Σάρωση
μέσω της πρόσοψης; Έκδοση Twain: Έκδοση 2.1; Μέγιστο μέγεθος
σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 297 mm; Οπτική ανάλυση
σάρωσης: Έως 1200 dpi

Περιοχή σάρωσης Μέγιστο μέγεθος μέσων (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 297 mm;

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι 24 bit / 256

Ψηφιακή αποστολή Βασική: Όχι;

Φαξ Ναι, φαξ κινητού (μόνο αποστολή), Καμία

Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού φαξ Επιλογή για την προσθήκη αρχείων από τα αρχεία/τις φωτογραφίες
του τηλεφώνου σας; Σάρωση μέσω κάμερας ή σαρωτής εκτυπωτή;
Επιλογή για εύκολη προσθήκη συνοδευτικής σελίδας και αποθήκευση
του προτύπου της συνοδευτικής σελίδας; Πρόσβαση στο ιστορικό φαξ
για προβολή όλων των φαξ που έχουν σταλεί και των προχείρων;
Δυνατότητα επεξεργασίας και επανάληψης αποστολής φαξ από το
ιστορικό; Εύκολη εκτύπωση επιβεβαίωσης φαξ

Ταχύτητα επεξεργαστή 180 MHz

Συνδεσιμότητα Βασική: 1 ασύρματη 802.11a/b/g/n; 1 Hi-Speed USB 2.0;

Ασύρματη λειτουργία Ναι

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης Apple AirPrint™; Chrome OS; Εφαρμογή HP Smart; Πιστοποίηση Mopria

Δυνατότητες δικτύου Ναι, ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Σκληρός δίσκος Όχι

Μνήµη Βασική: DDR1 64 MB; Flash 20 MB; Μέγιστη: DDR1 64 MB; Flash 20 MB

Αριθμός δίσκων χαρτιού Βασική: 1; Μέγιστη: 1

Τύποι μέσων Απλό χαρτί, φωτογραφικό χαρτί, χαρτί μπροσούρας, φάκελοι και
άλλα ειδικά χαρτιά inkjet

Μέγεθος μέσων Συνήθεις (μετρήσεις): 89 x 127 έως 215 x 279 mm
Υποστηριζόμενες (μετρήσεις): A4, B5; A6; φάκελος DL

Χωρητικότητα εισόδου Βασική: Έως 60 φύλλα
Μέγιστη: Έως 60 φύλλα
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Όχι

Χωρητικότητα εξόδου Βασική: Έως 25 φύλλα
Φάκελοι: Έως 5 φάκελοι
ετικέτες: Έως 10 φύλλα
Κάρτες: Έως 20 κάρτες
Μέγιστη: Έως 25 φύλλα

Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 10, 7: 32/64 bit; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15
Catalina, macOS v11 Big Sur

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Windows: Windows 10, 7: 32 bit/64 bit, διαθέσιμος χώρος στο σκληρό
δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet, Internet Explorer
Mac: macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big
Sur; Διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο 2 GB; Απαιτείται σύνδεση
στο Internet

Περιλαμβανόμενο λογισμικό Λογισμικό εκτυπωτή HP, διαθέσιμο στο διαδίκτυο

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) Ελάχιστο: 425 x 304 x 154 mm;
Μέγιστη: 425 x 546 x 250 mm (προέκταση εξόδου πλήρως
ανοιγμένη);

Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ) 475 x 191 x 354 mm

Βάρος εκτυπωτή 3,42 kg

Βάρος πακέτου 4,58 kg

Περιβάλλον λειτουργίας Θερμοκρασία: 5 έως 40°C
Υγρασία: 20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Συνθήκες αποθήκευσης Θερμοκρασία: -40 έως 60°C
Υγρασία: 5-90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Θόρυβος Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,2 B(A)

Ισχύς Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-
3Hz);
Κατανάλωση: 2,5 Watt (ετοιμότητα); 1,1 Watt (αναστολή λειτουργίας);
0,15 Watt (απενεργοποιήση); 0,15 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση);
Τυπική κατανάλωση ρεύματος: 0,18 kWh/εβδομάδα;
Τύπος τροφοδοτικού: Εσωτερικό;

Πιστοποιήσεις EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 κλάση B, EN 55024:2010 / CISPR
24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC
61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, EN 301
489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017
EPEAT™ Silver

Χώρα προέλευσης Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Πίνακας ελέγχου Οθόνη LCD εικονιδίων, 7 κουμπιά (περιλαμβάνει τα κουμπιά
Ενεργοποίηση, Ακύρωση, Συνέχεια, Wi-Fi, Πληροφορίες, Έγχρωμη
αντιγραφή και Ασπρόμαυρη αντιγραφή), 5 ενδεικτικές λυχνίες LED
(Ενεργοποίηση, Μελάνη, Συνέχεια, Wi-Fi και Πληροφορίες)

Περιεχόμενα συσκευασίας 26K67B: Εκτυπωτής HP DeskJet 2720e All-in-One; Αρχικό δοχείο
μαύρης μελάνης HP 305; Αρχικό δοχείο τριών χρωμάτων HP 305;
Φυλλάδιο κανονιστικών πληροφοριών; Οδηγός εγκατάστασης;
Οδηγός αναφοράς; Καλώδιο τροφοδοσίας. Για πληροφορίες σχετικά
με τον όγκο της μελάνης και την απόδοση σελίδων:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Αναλώσιμα 3YM60AE Αυθεντικό δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 305
3YM61AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 305
3YM62AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής απόδοσης HP
305XL
3YM63AE Αυθεντικό δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων υψηλής
απόδοσης HP 305XL

Επισκευή και υποστήριξη UG187E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές 
UG062E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη ημέρα
για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές 
UG235E HP Care Pack για 3 έτη με υποστήριξη επιστροφής στην
αποθήκη για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές 
(UG187E - διαθέσιμη σε όλες τις χώρες της EMEA εκτός από: Μέση
Ανατολή, Αδριατική, Αφρική, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Σλοβενία,
Τουρκία, UG062E - διαθέσιμη σε Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία,
Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία,
Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία,
Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, UG235E - διαθέσιμη σε Αδριατική,
Αφρική, CIS, EEM, Ισραήλ, Μέση Ανατολή, Ρουμανία, Νότια Αφρική,
Τουρκία)

Εγγύηση Εγγύηση HP για έως 2 έτη. Υποστήριξη web 24 ώρες την ημέρα, 7
ημέρες την εβδομάδα; Τηλεφωνική υποστήριξη κατά τις εργάσιμες
ώρες εντός της περιόδου κάλυψης της εγγύησης.4
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