
Τα αυθεντικά δοχεία µελάνης και γραφίτη της HP 
κρύβουν από πίσω τους εκατοντάδες ώρες δο-
κιµών και πολυετή εµπειρία στο σχεδιαστικό και 
επιστηµονικό πεδίο ώστε να λειτουργούν αρµονι-
κά µε τον HP εκτυπωτή σας. 

Τα αυθεντικά αναλώσιµα HP είναι αποδεδειγµένα 
πιο αξιόπιστα από τα µη γνήσια υποκατάστατα. 
Έχουν κατασκευαστεί για να σας προσφέρουν 
επαγγελµατικής ποιότητας και κορυφαίας απόδο-
σης εκτυπώσεις, από την πρώτη µέχρι την τελευ-
ταία σελίδα.

Τα φθηνά δοχεία µελάνης και γραφίτη µπορούν 
να υποβαθµίσουν την απόδοση του εκτυπωτή 
σας, αφήνοντάς σας µε εκτυπώσεις ξεθωριασµέ-
νες, µε γραµµές ή κηλίδες και µακροπρόθεσµα να 
καταστρέψουν όχι µόνο τον εκτυπωτή σας αλλά 
και τη φήµη σας. Μόνο τα αυθεντικά αναλώσιµα 
HP αποδίδουν ασύγκριτη ποιότητα για εκτυ-
πώσεις επαγγελµατικού επιπέδου. Οι εταιρικές 
εκτυπώσεις σας αντικατοπτρίζουν την εικόνα της 
επιχείρησής σας προς τα έξω. Μην την υποβαθµί-
ζετε, επιλέγοντας χαµηλής ποιότητας αναλώσιµα. 

Εκτός από τον πλέον προφανή λόγο για τον οποίο 
πρέπει να αγοράζετε µόνο αυθεντικά δοχεία ανα-
λωσίµων ΗΡ (επειδή τα πλαστά δοχεία είναι πα-
ράνοµα), υπάρχει µια ολόκληρη σειρά πλεονεκτη-
µάτων που αναδεικνύουν τα αυθεντικά προϊόντα 
ως την προφανή επιλογή.

Μοναδική αξία
Τα αυθεντικά δοχεία ΗΡ προσφέρουν χαµηλό 
συνολικό κόστος εκτύπωσης. Τα πλαστά προϊόντα 
µειώνουν την παραγωγικότητα και αυξάνουν 
το κόστος, εξαιτίας των επανεκτυπώσεων που 
απαιτούνται και των αποτελεσµάτων χαµηλής 
ποιότητας.

Αποδεδειγµένη αξιοπιστία
Τα αυθεντικά δοχεία ΗΡ είναι αποτέλεσµα πολ-
λών ετών έρευνας και ανάπτυξης. Αποφύγετε τις 
διαρροές και τις κακές εκτυπώσεις που µπορεί να 
προκύψουν κατά τη χρήση πλαστών προϊόντων.

Εξαιρετική ποιότητα
Τα αυθεντικά δοχεία ΗΡ παρέχουν γρήγορη και 
αποτελεσµατική εκτύπωση, και εντυπωσιακά 
αποτελέσµατα. Τα πλαστά δοχεία δεν παρέχουν 
καµία διασφάλιση ποιότητας.

Αυθεντικά δοχεία µελάνης και γραφίτη HP
Αξιοπιστία, ποιότητα και οικονοµία 

εκτυπώσεων που χρησιµοποιήθηκε αυθεντικός 
έγχρωµος γραφίτης της HP κρίθηκε κατάλληλο 
για εξωτερική χρήση (για παράδειγµα διαφη-
µιστικό υλικό, υλικό προώθησης κ.λπ), ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό του µη αυθεντικού γραφίτη 
ήταν µόλις 50%.

Δοχεία µελάνης 
•  Τυπικά δοχεία: Η συνιστώµενη επιλογή για 

περιστασιακές εκτυπώσεις, µε την ποιότητα και 
την αξιοπιστία της HP, σε οικονοµική τιµή.

•  Δοχεία υψηλής χωρητικότητας: Η ιδανική 
λύση για µεγάλους όγκους εκτυπώσεων. Τα 
δοχεία υψηλής χωρητικότητας προσφέρουν 
χαµηλότερες τρέχουσες δαπάνες και έως 50% 
µικρότερο κόστος ανά σελίδα σε σύγκριση µε τα 
τυπικά δοχεία µελάνης.

•  Πολυσυσκευασίες: Εξασφαλίστε έως και 
20% χαµηλότερη τιµή και περιορίστε τον χρόνο 
που αφιερώνετε στην αγορά δοχείων, επιλέ-
γοντας µια συσκευασία 2 ή 4 δοχείων αντί για 
µεµονωµένα δοχεία µελάνης.

•  Οικονοµικές συσκευασίες HP Photo και 
Officejet: Μειώστε τα έξοδά σας για µελάνη και 
χαρτί έως και 30% µε τα οικονοµικά πακέτα HP 
Photo ή OfficeJet. Ένας εξαιρετικός συνδυασµός 
δοχείων µελάνης και φωτογραφικού ή επαγγελ-
µατικού χαρτιού υψηλής ποιότητας.

Δοχεία γραφίτη 
•  Τυπικά δοχεία: Για συνήθεις όγκους εκτυ-

πώσεων στην τυπική τιµή.
•  Δοχεία υψηλής χωρητικότητας: Για µεγά-

λους όγκους εκτυπώσεων µε χαµηλότερο κό-
στος ανά σελίδα.

•  Πολυσυσκευασίες: Οι πολυσυσκευασίες 
είναι οικονοµικές και παράλληλα πρακτικές για 
όσους εκτυπώνουν συχνά.
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Εξαιρετική υποστήριξη ΗΡ
Όλα τα αυθεντικά δοχεία ΗΡ συνοδεύονται από 
εξαιρετικές υπηρεσίες υποστήριξης, εξυπηρέτη-
σης και εγγύησης. Χρησιµοποιήστε αυθεντικά δο-
χεία ΗΡ για να επωφεληθείτε στο µέγιστο δυνατό 
βαθµό.

Η σηµασία του TCO
Η αγορά φθηνότερων δοχείων µελάνης και 
γραφίτη δεν αποτελεί πάντα οικονοµική επιλογή. 
Μια χαµηλή αρχική τιµή µπορεί να φαίνεται ελ-
κυστική, αλλά ενδέχεται να µην αποτελεί έξυπνη 
επένδυση µακροπρόθεσµα. Υπάρχουν και άλλοι 
σηµαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαµβάνετε 
υπόψη, εκτός από το αρχικό κόστος αγοράς του 
εξοπλισµού και των αναλωσίµων, όπως η ποι-
ότητα, η αξιοπιστία, η αποτελεσµατικότητα και η 
παραγωγικότητα. Το σύνολο αυτών των παραγό-
ντων ονοµάζεται «συνολικό κόστος ιδιοκτησίας» 
(TCO) και αποτελεί έναν πιο ακριβή τρόπο για να 
προσδιορίσει κανείς το πραγµατικό κόστος εκτύ-
πωσης.

Αξιοπιστία µε αποδείξεις 
Σύµφωνα µε έρευνα της Buyers Laboratory Inc 
(BLI) τα αυθεντικά δοχεία µελάνης της HP πα-
ρήγαγαν 209% περισσότερες εκτυπώσεις από τα 
αναγεµισµένα και ανακατασκευασµένα δοχεία. 
Επίσης, η ίδια έρευνα έδειξε ότι τα µη αυθεντικά 
δοχεία είχαν ποσοστό αποτυχίας της τάξης του 
37%, ενώ δεν υπήρξε ούτε µία αποτυχία αυθεντι-
κού δοχείου HP. Όλα τα δοχεία της ΗΡ αποδεί-
χτηκαν 100% αξιόπιστα. Η χρήση δοχείων µελά-
νης τρίτων κατασκευαστών είχε ως αποτέλεσµα 
να παραχθούν κατά µέσο όρο 18 φορές περισσό-
τερες άχρηστες εκτυπώσεις (χαµηλής ποιότητας, 
ή εκτυπώσεις κατά τη διαδικασία ευθυγράµµισης 
των κεφαλών) από ότι µε τα αυθεντικά µελάνια. 

Τέλος, το κόστος ανά σελίδα µε µη αυθεντικά 
µελάνια αποδείχθηκε υψηλότερο από ότι µε τα 
αυθεντικά µελάνια της HP. 

Παρόµοια έρευνα της SpencerLab έδειξε ότι τα 
αυθεντικά δοχεία γραφίτη της HP δεν παρουσία-
σαν κανένα πρόβληµα, ενώ το 13% των µη αυθε-
ντικών αποδείχθηκαν µη λειτουργικά. Επιπλέον, 
το 60% των µη αυθεντικών δοχείων απαίτησαν 
κάποιου είδους παρέµβαση από το χρήστη εξαιτί-
ας χαµηλής ποιότητας εκτύπωσης. Άλλο σηµαντι-
κό εύρηµα της ίδιας έρευνας ήταν ότι το 99% των 


