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Εκτυπωτές HP - Εκτυπωτές με δυνατότητα 
δυναμικής ασφάλειας 

Οι εκτυπωτές HP έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με αυθεντικά δοχεία μελάνης και γραφίτη 
της HP. Όπως ισχύει συνήθως στον κλάδο των εκτυπώσεων, οι εκτυπωτές HP χρησιμοποιούν μια 
διαδικασία ελέγχου ταυτότητας των δοχείων. Σε ορισμένους εκτυπωτές HP, αυτή η διαδικασία 
ελέγχου ταυτότητας περιλαμβάνει μέτρα δυναμικής ασφάλειας. Η δυναμική ασφάλεια βασίζεται 
στη δυνατότητα του εκτυπωτή να επικοινωνεί με τα τσιπ ασφαλείας ή τα ηλεκτρονικά κυκλώματα 
στα δοχεία. Η HP χρησιμοποιεί μέτρα δυναμικής ασφαλείας για την προστασία της ποιότητας της 
εμπειρίας του πελάτη, τη διατήρηση της ακεραιότητας των εκτυπωτικών συστημάτων μας και την 
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας μας. 

Οι εκτυπωτές με δυναμική ασφάλεια προορίζονται να λειτουργούν μόνο με δοχεία που διαθέτουν 
καινούργιο ή επαναχρησιμοποιούμενο τσιπ ή ηλεκτρονικό κύκλωμα της HP. Οι εκτυπωτές 
χρησιμοποιούν τα μέτρα δυναμικής ασφάλειας για τον αποκλεισμό δοχείων με τσιπ που δεν είναι 
της HP ή με τροποποιημένα ηλεκτρονικά κυκλώματα ή κυκλώματα που δεν είναι της HP.* Τα 
επαναχρησιμοποιούμενα, ανακατασκευασμένα και ξαναγεμισμένα δοχεία που επαναχρησιμοποιούν 
το τσιπ ή το ηλεκτρονικό κύκλωμα της HP δεν επηρεάζονται από τη δυναμική ασφάλεια. 

Οι ενημερώσεις υλικολογισμικού που παρέχονται, κατά περιόδους, μέσω Internet διατηρούν την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων δυναμικής ασφάλειας. Γενικά, οι ενημερώσεις μπορούν να 
βελτιώνουν, να ενισχύουν ή να επεκτείνουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του εκτυπωτή, να 
προστατεύουν από απειλές για την ασφάλεια και να εξυπηρετούν άλλους σκοπούς. Ωστόσο, αυτές 
οι ενημερώσεις μπορούν επίσης να αποκλείουν δοχεία που χρησιμοποιούν τσιπ που δεν είναι της 
HP ή τροποποιημένα κυκλώματα ή κυκλώματα που δεν είναι της HP ώστε να μην λειτουργούν στον 
εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων δοχείων που λειτουργούν επί του παρόντος. Οι περισσότεροι 
εκτυπωτές HP μπορούν να ρυθμιστούν για λήψη ενημερώσεων είτε αυτόματα είτε με μια ειδοποίηση 
που σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θα γίνει η ενημέρωση ή όχι. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις 
online ενημέρωσης υλικολογισμικού, συμβουλευτείτε τον οδηγό χρήσης ή το εγχειρίδιο του εκτυπωτή 
σας. Μπορείτε να βρείτε εγχειρίδια και άλλο υλικό τεκμηρίωσης online κάνοντας αναζήτηση για τον 
εκτυπωτή σας στο https://support.hp.com. Λάβετε υπόψη ότι για την εγγραφή του εκτυπωτή σας 
σε ορισμένα προγράμματα της HP, όπως το Instant Ink, ή για τη χρήση υπηρεσιών όπως το HP ePrint, 
θα απαιτείται ρύθμιση του εκτυπωτή για αυτόματες online ενημερώσεις υλικολογισμικού. 

Οι εκτυπωτές HP και τα αυθεντικά δοχεία HP προσφέρουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα, ασφάλεια 
και αξιοπιστία. Όταν τα δοχεία είναι κλωνοποιημένα ή πλαστά, ο πελάτης εκτίθεται σε κινδύνους 
ποιότητας και πιθανώς ασφαλείας, ενώ υποβαθμίζεται και η εμπειρία εκτύπωσης που απολαμβάνει. 

Λάβετε υπόψη ότι ενώ η χρήση δοχείου που δεν είναι της HP δεν ακυρώνει την Περιορισμένη 
εγγύηση της HP ή οποιαδήποτε σύμβαση υποστήριξης της HP για τον εκτυπωτή, οποιαδήποτε 
βλάβη στον εκτυπωτή ή στην κεφαλή εκτύπωσης ή βλάβη που αποδίδεται στη χρήση δοχείου που 
δεν είναι της HP δεν θα καλύπτεται από την περιορισμένη εγγύηση ή από οποιαδήποτε παρόμοια 
σύμβαση υποστήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Περιορισμένη εγγύηση HP, 
επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση: https://www8.hp.com/gr/el/privacy/limited_warranty.html. 

*Τα τσιπ που δεν είναι της HP, καθώς και τα τροποποιημένα κυκλώματα ή τα κυκλώματα που δεν 
είναι της HP δεν κατασκευάζονται και δεν είναι εγκεκριμένα από την HP. Αν χρησιμοποιείτε δοχείο 
που δεν είναι της HP, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για να βεβαιωθείτε ότι το δοχείο σας 
διαθέτει γνήσιο τσιπ ασφαλείας της HP ή μη τροποποιημένα ηλεκτρονικά κυκλώματα της HP. 

https://www.support.hp.com/us-en?openCLC=true
https://www8.hp.com/gr/el/privacy/limited_warranty.html

