Dane techniczne

HP 951XL zestaw Officejet Value Pack – 75 arkuszy/A4/210
x 297 mm
(CR712AE)

Idealne rozwiązanie dla klientów, którzy chcą samodzielnie drukować w kolorze
profesjonalnej jakości ulotki, reklamy i dokumenty w biurze, przy niskim koszcie w
przeliczeniu na stronę.
Zestaw HP 951XL Officejet Value Pack drukuje imponującej jakości tekst i grafikę przy użyciu
oryginalnych nośników HP i atramentów HP Officejet. Ekonomiczne drukowanie trwałych ulotek i
dokumentów biurowych profesjonalnej jakości w domu i w biurze.

Oszczędność przy zakupie atramentu i papieru fotograficznego.

Oszczędność za sprawą zakupu atramentu i papieru w jednym ekonomicznym zestawie. Ten pakiet HP Officejet Value Pack zawiera wkłady atramentowe
HP 951XL w kolorach błękitnym, purpurowym i żółtym, 25 arkuszy papieru HP Professional Inkjet oraz 50 arkuszy papieru HP All-In-One Printing.

Profesjonalne wydruki w imponujących kolorach

Efektowne kolory wydruków dzięki atramentom pigmentowym przeznaczonym do stosowania w biurze. Papier HP All-In-One Printing z technologią
ColorLok® poprawia jakość dokumentów. Dwustronny papier HP Professional Inkjet o gramaturze 180 g/m² maksymalizuje wrażenie wywoływane przez
projekt i zapobiega prześwitywaniu na drugą stronę.

Niedrogie wydruki kolorowe profesjonalnej jakości

Profesjonalna jakość druku w kolorze i niski koszt w przeliczeniu na stronę. Osobno wymieniane wkłady atramentowe oraz wkłady o dużej pojemności
zapewniają lepszy stosunek wartości do ceny.
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Informacje o zgodności
Seria drukarek HP Officejet Pro 8100 ePrinter, seria drukarek HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One, seria drukarek HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One

Dane techniczne produktu
P/N

CR712AE

Opis

HP 951XL zestaw Officejet Value Pack – 75 arkuszy/A4/210 x 297 mm

Numer wyboru

951XL

Format nośnika

210 x 297 mm

Gramatura nośnika

180 g/m² + 80 g/m²

Wykończenie

Matowy

Liczba arkuszy

25 arkuszy + 50 arkuszy (A4)

W opakowaniu

Papier HP Professional Inkjet, matowy, 25 arkuszy (A4); Papier HP All-In-One Printing, 50 arkuszy (A4); Błękitny wkład atramentowy
HP 951XL Officejet; Purpurowy wkład atramentowy HP 951XL Officejet; Żółty wkład atramentowy HP 951XL Officejet

Rozmiary opakowania produktu

222 x 34 x 310 mm

Waga

0,89 kg

Kod UPC

886111754267

Gwarancja
HP gwarantuje, że każdy wkład atramentowy, głowica drukująca i powiązane materiały eksploatacyjne HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania
gwarancji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na zdjęciach. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych
dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa
gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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