Údajový list

Balenie HP 951XL Officejet Value – 75 listov/A4/210 x 297
mm
(CR712AE)

Ideálne pre zákazníkov, ktorí vyžadujú farebnú kancelársku tlač letákov, reklám a
dokumentov profesionálnej kvality pri nízkych nákladoch na stranu.
Vďaka balíku HP 951XL Officejet Value Pack môžete tlačiť dokumenty s pôsobivým textom a
obrázkami, pretože obsahuje originálne médiá HP a atramenty HP Officejet. Vytvárajte cenovo
dostupné letáky a kancelárske dokumenty profesionálnej kvality a s dlhou životnosťou doma alebo v
kancelárii.

Ušetrite na nákladoch na atrament a fotografický papier

Spoločnou kúpou atramentu a papiera v jednej cenovo dostupnej súprave znížite náklady na atrament aj papier. Balík HP Officejet Value Pack obsahuje
azúrovú, purpurovú a žltú atramentovú kazetu HP 951XL, 25 hárkov papiera HP Professional Inkjet a 50 hárkov papiera pre multifunkčné tlačiarne HP
All-In-One.

Tlač profesionálnej kvality s pôsobivými farbami

Získajte pôsobivé farby pomocou pigmentových atramentov navrhnutých na používanie v kancelárii. Papier pre multifunkčné tlačiarne HP All-In-One s
technológiou ColorLok® poskytuje vyššiu kvalitu dokumentov. Obojstranný papier HP Professional Inkjet 180 g/m² s obmedzenou priehľadnosťou zlepší
dojem z projektu.

Cenovo dostupná farebná tlač profesionálnej kvality

Tlačte vysokokvalitné farebné výtlačky pri nízkych nákladoch na stranu. Získajte vyššiu hodnotu vďaka samostatne vymeniteľným atramentom a
vysokokapacitným kazetám.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Tlačiarne radu HP Officejet Pro 8100 ePrinter, multifunkčné tlačiarne radu HP Officejet 8600 e-All-in-One, multifunkčné tlačiarne radu HP Officejet 8600 Plus e-All-in-One

Špecifikácie produktov
P/N

CR712AE

Popis

Balenie HP 951XL Officejet Value – 75 listov/A4/210 x 297 mm

Rozlíšiteľnosť

951XL

Veľkosť médií

210 x 297 mm

Hmotnosť médií

180 g/m² + 80 g/m²

Povrchová úprava

Matná

Počet listov

25 hárkov + 50 hárkov (A4)

Obsah balenia

Matný papier HP Professional Matt Inkjet, 25 hárkov (A4); Papier pre multifunkčné tlačiarne HP All-In-One, 50 hárkov (A4); Azúrová
atramentová kazeta HP 951XL Officejet; Purpurová atramentová kazeta HP 951XL Officejet; Žltá atramentová kazeta HP 951XL
Officejet

Rozmery balenia výrobku (sada)

222 x 34 x 310 mm

Hmotnosť

0,89 kg

Kód UPC

886111754267

Záruka
Zaručujeme, že žiadna tlačová kazeta HP, tlačová hlava a príslušné spotrebné materiály počas záručnej doby neobsahujú žiadne chyby materiálu ani spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o
zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
4AA4-0290SKE, január 2015

