
Φύλλο δεδομένων

HP Officejet Pro 6230 ePrinter

Ξεχωρίστε εκτυπώνοντας επαγγελματικά έγγραφα σε
οικονομική τιμή.

Εκτυπώστε επαγγελματικά
έγχρωμα έγγραφα και
εντυπωσιακό διαφημιστικό υλικό
με έως 50% χαμηλότερο κόστος
ανά σελίδα σε σύγκριση με τους
laser.1 Αυτός ο ePrinter έχει
σχεδιαστεί με γνώμονα την
παραγωγικότητα και τη
δυνατότητα φορητής εκτύπωσης
για αδιάλειπτη λειτουργία της
επιχείρησής σας – στη δουλειά,
στο σπίτι ή καθ' οδόν.2

Ταχύτητα εκτ.: Έως 18 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό
ISO (A4), έως 10 έγχρωμες σελ./λεπτό ISO (A4)
Χειρισμός χαρτιού: Αυτόματη εκτύπωση διπλής
όψης
Κύκλος λειτ.: Έως 15.000 σελίδες (A4)
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης: 200
έως 800 σελίδες

Απολαύστε επαγγελματικό χρώμα με μικρότερο κόστος σε σύγκριση με τους laser.1

● Εξασφαλίστε επαγγελματική εμφάνιση σε κάθε σελίδα χρησιμοποιώντας αυθεντικές μελάνες
pigment HP για ζωηρές και ανθεκτικές εκτυπώσεις.3

● Εάν εκτυπώνετε συχνά, τώρα μπορείτε να το κάνετε πιο οικονομικά με τα αυθεντικά
μεμονωμένα δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP.4

● Ενισχύστε την παραγωγικότητα με ταχύτητες εκτύπωσης έως 18 ασπρόμαυρες και 10 έγχρωμες
σελ./λεπτό.5

● Εξοικονομήστε έως 50% σε χαρτί με την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης για έγγραφα και
έγχρωμες μπροσούρες χωρίς περιθώρια.

Εκτυπώστε όπως εσείς θέλετε.
● Εκτυπώστε ασύρματα από το smartphone, το tablet ή τον φορητό σας υπολογιστή, χωρίς να

απαιτείται δρομολογητής ή πρόσβαση σε τοπικό δίκτυο.6

● Εκτυπώστε φωτογραφίες, έγγραφα και άλλα όπου κι αν βρίσκεστε, με το HP ePrint.7

● Συνδεθείτε εύκολα στο τοπικό σας δίκτυο και το Internet, ασύρματα ή μέσω της θύρας Ethernet
10/100.8

● Ενισχύστε την παραγωγικότητα με τη δωρεάν εφαρμογή για φορητές συσκευές HP All-in-One
Printer Remote για σάρωση υψηλής ποιότητας από φορητές συσκευές.9

Εργαστείτε πιο έξυπνα και χωρίς κόπο.
● Τοποθετήστε χαρτί λιγότερο συχνά και διαχειριστείτε εργασίες εκτύπωσης μεγάλου όγκου

χρησιμοποιώντας τον δίσκο χαρτιού 225 φύλλων.

● Βασιστείτε σε έναν εκτυπωτή με μηνιαίο κύκλο λειτουργίας που φτάνει τις 15.000 σελίδες – η
ιδανική επιλογή για αξιόπιστη έγχρωμη εκτύπωση.

● Ποιότητα που μαγνητίζει. Για εκτυπώσεις που στεγνώνουν γρήγορα και αντέχουν στο
ξεθώριασμα για δεκαετίες, η HP συνιστά χαρτί ColorLok®.3

Εξοικονομήστε πόρους χωρίς να θυσιάσετε την απόδοση.
● Καταναλώστε έως 50% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με την πλειονότητα των έγχρωμων AiO

laser.10

● Χρησιμοποιήστε έως 80% λιγότερα αναλώσιμα και υλικά συσκευασίας κατά βάρος σε σχέση με
τους laser.11

● Μειώστε το ενεργειακό κόστος. Αυτός ο ePrinter απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν τον
χρησιμοποιείτε.12

● Μειώστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον – Ανακυκλώστε τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP εύκολα
και δωρεάν.13
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HP Officejet Pro 6230 ePrinter

Τεχνικές προδιαγραφές
Λειτουργίες Εκτύπωση

Ταχύτητα εκτύπωσης Γενική γραφείου (ασπρόμαυρη) Έως 29 σελ./λεπτό; Γενική γραφείου (έγχρωμη)
Έως 24 σελ/λεπτό
εκτός της πρώτης σελίδας: Σε 14 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα); Σε
17 δευτερόλεπτα έγχρωμη (A4, ετοιμότητα)
Μετά την πρώτη σελίδα. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/inkjetprinter. Η
ταχύτητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της εκτύπωσης.

Ανάλυση εκτύπωσης Έως 600 x 1.200 dpi Μαύρο; Έως 600 x 1.200 dpi έγχρωμη

Τεχνολογία εκτύπωσης Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Περιοχή εκτύπωσης Περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 2,9 mm; Κάτω: 2,9 mm; Αριστερά: 2,9 mm; Δεξιά:
2,9 mm

Γλώσσες εκτύπωσης HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Δυνατότητες εκτύπωσης Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι (έως 210 x 297 mm); Υποστήριξη απευθείας
εκτύπωσης: Δεν διαθέτει

Αριθμός δοχείων εκτύπωσης 4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης HP ePrint, Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria

Μηνιαίος κύκλος εργασιών Έως 15.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 200 έως 800

Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού Όχι

Ταχύτητα επεξεργαστή 500 MHz

Οθόνη Κουμπιά (λειτουργίας, ακύρωσης, συνέχισης, πληροφοριών, ασύρματης σύνδεσης,
Wi-Fi Direct, ePrint, μεγέθους μέσων), LED (χρώματος μελάνης για μαύρη,
ματζέντα, κυανή και κίτρινη μελάνη, συνέχισης, ασύρματης σύνδεσης, Wi-Fi Direct,
ePrint, μεγέθους μέσων)

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας Ναι, ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11b/g/n

Συνδεσιμότητα Βασική: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n

Μνήµη Βασική: 256 MB; Μέγιστη: 128 MB DDR3, 2 KB EEPROM, 128 MB SPI Flash

Τύποι μέσων Απλό χαρτί, φωτογραφικά χαρτιά HP, ματ χαρτί για μπροσούρες ή επαγγελματικό
χαρτί HP, ματ χαρτί παρουσιάσεων HP, γυαλιστερό χαρτί για μπροσούρες ή
επαγγελματικό χαρτί HP, άλλα φωτογραφικά χαρτιά inkjet, άλλα ματ χαρτιά
inkjet, άλλα γυαλιστερά χαρτιά inkjet, inkjet hagaki, φωτογραφικό hagaki, χοντρό
απλό χαρτί

Μεγέθη μέσων A4, A5, A6, B5(JIS), κάρτα ευρετηρίου A4, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, φάκελος C5,
φάκελος C6, φάκελος DL; Προσαρμογή: 101,6 x 127 mm έως 215 x 355 mm (μίας
όψης), 101,6 x 140 mm έως 215 x 309 mm (αυτόματη διπλής όψης)

Διαχείριση μέσων Τυπική χωρητικότητα εισόδου: Δίσκος εισόδου 225 φύλλων; Έως 60 φύλλα
φωτογραφικό χαρτί; Μέγιστος αριθμός φακέλων: Έως 15 φάκελοι
Τυπική χωρητικότητα εξόδου: Δίσκος εξόδου 60 φύλλωνΜέγιστη: Έως 60 φύλλα
Εκτύπωση διπλής όψεως: Αυτόματη (βασική)

Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού
εκτυπωτή

Προσανατολισμός: κατακόρυφος/οριζόντιος, Εκτύπωση διπλής όψης:
καμία/αλλαγή στη μακριά πλευρά/αλλαγή στην κοντή πλευρά, Σελίδες ανά
φύλλο: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (δηλ. εκτύπωση N-up), Ρυθμίσεις ποιότητας:
πρόχειρη/κανονική/βέλτιστη, Χρώμα: ασπρόμαυρη/έγχρωμη, Συντομεύσεις
εκτύπωσης, Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι: απενεργοποίηση/κλίμακα γκρι
υψηλής ποιότητας/μόνο μαύρη μελάνη, Διάταξη σελίδων ανά φύλλο: δεξιά μετά
κάτω/κάτω μετά δεξιά/αριστερά μετά κάτω/κάτω μετά αριστερά, Εκτύπωση
χωρίς περιθώρια: απενεργοποίηση/ενεργοποίηση, Τεχνολογίες HP Real Life:
απενεργοποίηση/ενεργοποίηση, Φυλλάδιο: κανένα/δέσιμο αριστερά/δέσιμο
δεξιά, Σελίδες προς εκτύπωση: εκτύπωση όλων των σελίδων/εκτύπωση μονών
σελίδων μόνο/εκτύπωση ζυγών σελίδων μόνο, Εκτύπωση σε μέγιστη ανάλυση
DPI: όχι/ναι, Περιθώρια σελίδων: απενεργοποίηση/ενεργοποίηση

Διαχείριση εκτυπωτή Όχι

Περιεχόμενα συσκευασίας E3E03A HP OfficeJet Pro 6230 ePrinter; Καλώδιο τροφοδοσίας, Παρεχόμενα
δοχεία μελάνης; Οδηγός χρήσης; Αφίσα εγκατάστασης

Αναλώσιμα C2P19AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 934 ~400 σελίδες
C2P20AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης HP 935 ~400 σελίδες
C2P21AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης HP 935 ~400 σελίδες
C2P22AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης HP 935 ~400 σελίδες
C2P23AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 934XL
~1.000 σελίδες
C2P24AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 935XL
~825 σελίδες
C2P25AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 935XL
~825 σελίδες
C2P26AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 935XL
~825 σελίδες
F6U78AE Οικονομική συσκευασία HP 935XL Office 75 φύλλων/A4/210 x 297 mm
C6818A Επαγγελματικό γυαλιστερό χαρτί Inkjet HP-50 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
Q6593A Επαγγελματικό ματ χαρτί Inkjet HP-200 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
CHP710 Χαρτί εκτύπωσης HP All-in-One-500 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
Για πληροφορίες σχετικά με τις αποδόσεις των δοχείων για εκτύπωση σελίδων και
φωτογραφιών, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/pageyield.

Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 8.1 (32 και 64 bit), Windows 8 (32 και 64 bit), Windows 7 (32 και 64 bit),
Windows Vista (32 και 64 bit), Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 ή v10.9, Linux (για
περισσότερες πληροφορίες: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Windows: Windows 8.1, 8, 7: επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), 2 GB
διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, Internet Explorer, CD-ROM/DVD ή Internet,
USB. Windows Vista: επεξεργαστής 800 MHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), 2 GB
διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, Internet Explorer, CD-ROM/DVD ή Internet,
USB
Mac: Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion, OS X Mavericks: διαθέσιμος χώρος στο
σκληρό δίσκο 1 GB, Internet, USB

Περιλαμβανόμενο λογισμικό Λογισμικό εκτυπωτή ΗΡ, γραμμή εργαλείων Google, HP Update, αγορά
αναλωσίμων online

Βάρος μέσων Συνιστώμενο βάρος μέσων: 60 έως 105 g/m² (απλό), 220 έως 280 g/m²
(φωτογραφίες), 75 έως 90 g/m² (φάκελοι), 163 έως 200 g/m² (κάρτες)

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) 464 x 385 x 145,5 mm

Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ) 508 x 194 x 449 mm

Βάρος εκτυπωτή 5,1 kg

Βάρος πακέτου 7 kg

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

Αποθήκευση Θερμοκρασία: -40 έως 60ºC, Υγρασία: 20-90% σχετική υγρασία (χωρίς
συμπύκνωση)

Θόρυβος Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,8 B(A) (κανονική μονόχρωμη λειτουργία), 6,4 B(A)
(κανονική έγχρωμη λειτουργία); Εκπομπές πίεσης ήχου: 63 dB(A) (πρόχειρη
μονόχρωμη εκτύπωση), 61 dB(A) (κανονική μονόχρωμη εκτύπωση)

Ισχύς Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Κατανάλωση: 24 Watt (μέγιστη), 3,3 Watt (σε λειτουργία), 0,5 Watt (μη αυτόματη
απενεργοποίηση), 1,16 Watt (αναστολή)
Τροφοδοσία: Εσωτερικό

Πιστοποιήσεις Οδηγία EMC της ΕΕ 2004/108/EΚ, CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Κλάση B, EN
55024: 2010, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3: 2008
(Ευρώπη); Με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Χώρα προέλευσης Κατασκευάστηκε στην Ταϊλάνδη

Εγγύηση Τυπική περιορισμένη εγγύηση υλικού ΗΡ ενός έτους. Περιορισμένη εγγύηση
υλικού HP για 3 έτη μετά τη δήλωση εντός 60 ημερών από την αγορά (δείτε:
www.hp.com/eur/mybusiness). Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν
ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Επισκευή και υποστήριξη UG185E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για εκτυπωτές μίας
λειτουργίας
UG060E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη ημέρα για
εκτυπωτές μίας λειτουργίας
(UG185E: όλες οι χώρες EMEA, UG060E): μόνο Αυστρία, Χώρες Βαλτικής, Βέλγιο,
Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία,
Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Η.Β., Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία,
Σλοβακία)

Υποσημειώσεις
1Το αναφερόμενο κόστος ανά σελίδα συγκρίνει την πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser πολλών περασμάτων κάτω των €200, χωρίς ΦΠΑ, το Φεβρουάριο του 2014, βάσει του μεριδίου αγοράς που αναφέρει η IDC για το 4ο τρίμηνο (Q4) του 2013. Το
κόστος ανά σελίδα για τα αναλώσιμα laser βασίζεται στις προδιαγραφές των δοχείων μέγιστης χωρητικότητας, όπως έχουν δημοσιευτεί από τους αντίστοιχους κατασκευαστές. Το κόστος ανά σελίδα για τον HP Officejet Pro βασίζεται στην εκτιμώμενη λιανική
τιμή και τη δημοσιευμένη απόδοση των δοχείων μελάνης HP 934XL/935XL σε συνεχή εκτύπωση. Οι πραγματικές τιμές μπορεί να διαφέρουν. Οι πραγματικές αποδόσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες.
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Για τοπική εκτύπωση, η φορητή συσκευή και ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ασύρματο δίκτυο ή να υπάρχει σύνδεση ασύρματης άμεσης εκτύπωσης. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης
εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Για απομακρυσμένη εκτύπωση, απαιτείται σύνδεση στο Internet σε εκτυπωτή HP συνδεδεμένο στο web.
Ενδέχεται να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή λογισμικό και λογαριασμός HP ePrint. Η χρήση της ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης απαιτεί την αγορά ξεχωριστής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για φορητές συσκευές. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και
τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/mobileprinting. 3Ανθεκτικότητα στο ξεθώριασμα σύμφωνα με προβλέψεις του κλάδου για χαρτιά χωρίς οξέα και με αυθεντικές
μελάνες HP. Τα δεδομένα σταθερότητας χρωμάτων σε θερμοκρασία δωματίου βασίζονται σε παρόμοια συστήματα ελεγμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11798 και ISO 18909. Η αξιολόγηση χρωματικής μονιμότητας έγινε με βάση τις εσωτερικές δοκιμές της ΗΡ,
με χαρτιά ColorLok®. 4Με βάση τα αυθεντικά δοχεία μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 934XL και τα δοχεία έγχρωμης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 935XL. Τα δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας δεν περιλαμβάνονται. Διατίθενται ξεχωριστά.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Η σύγκριση τιμών γίνεται με βάση την εκτιμώμενη λιανική τιμή και τη μέση απόδοση σελίδων των δοχείων μελάνης τυπικής χωρητικότητας HP 934/935. Οι πραγματικές τιμές μπορεί να
διαφέρουν. 5Μετά το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/printerclaims. 6Για εκτύπωση, πρέπει να γίνει απευθείας σύνδεση της φορητής συσκευής στο ασύρματο δίκτυο του εκτυπωτή. Ανάλογα με τη
φορητή συσκευή, μπορεί να απαιτείται εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. 7Ελέγξτε το επίσημο κατάστημα εφαρμογών της συμβατής
συσκευής για να διαπιστώσετε εάν μπορείτε να λάβετε την εφαρμογή HP ePrint. Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή με δυνατότητα HP ePrint. Πρέπει να έχει δημιουργηθεί λογαριασμός ePrint για τον εκτυπωτή. Μπορεί να απαιτείται εφαρμογή ή λογισμικό.
Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν. Η χρήση της ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης απαιτεί την αγορά ξεχωριστής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για
φορητές συσκευές. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/mobileprinting. 8Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται
από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με δρομολογητές 2,4 GHz. 9Απαιτείται χρήση σημείου ασύρματης πρόσβασης και σύνδεση στο Internet στη φορητή συσκευή. Συμβατότητα
με iPhone® 4 και νεότερα μοντέλα, iPad® 4ης γενιάς, iPad mini™, iPad Air™, iPod® 5G με iOS 7 ή νεότερη έκδοση και φορητές συσκευές με Android™ 4.0.x ή νεότερη έκδοση. Οι ελεγχόμενες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της
φορητής συσκευής. Ο χειρισμός της σάρωσης/αντιγραφής προϋποθέτει ότι η φορητή συσκευή και ο εκτυπωτής έχουν συνδεθεί στο ίδιο ασύρματο δίκτυο ή μέσω της ασύρματης άμεσης εκτύπωσης. Για σάρωση από φορητές συσκευές, η συσκευή πρέπει να
διαθέτει κάμερα 5 megapixel ή υψηλότερης ανάλυσης με δυνατότητα αυτόματης εστίασης. 10Η πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser πολλών περασμάτων. 11Σε σύγκριση με την πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser πολλών περασμάτων. 12Οι
δυνατότητες της τεχνολογίας αυτόματης απενεργοποίησης HP εξαρτώνται από τη συσκευή και τις ρυθμίσεις. 13Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Οι υπηρεσίες επιστροφής και ανακύκλωσης αυθεντικών δοχείων HP διατίθενται επί του παρόντος σε
περισσότερες από 50 χώρες/περιοχές και επικράτειες σε Ασία, Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.

http://www.hp.com/gr

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα
είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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