Inkoustové kazety HP 650

Černé a tříbarevné inkoustové kazety HP 650 vytváří vysoce kvalitní každodenní
dokumenty, zprávy a dopisy s živými barvami, při současné úspoře tiskových
nákladů. Využijte výhod prémiové kvality společnosti HP za nové, nižší ceny.
Ideální pro tisk černobílých a barevných dokumentů, letáků, zpráv, webových výtisků a fotografií ve vysoké
kvalitě a za novou, nižší cenu.

Kvalita HP, kterou znáte a které důvěřujete je nyní dostupnější než kdykoli dříve – tiskněte až dvakrát více stránek za
stejnou cenu1. Tiskněte každodenní dokumenty s ostrým textem a grafikou s živými barvami, které si zachovají kvalitu po
desítky let2.
Používejte nové originální inkoustové kazety HP a získejte vynikající výsledky, aniž byste se obávali rozmazání nebo
úniků inkoustu. Všechny originální inkoustové kazety HP byly navrženy a vyrobeny tak, aby se u nich neprojevily závady
a nebyla poškozena tisková hlava.
Tiskněte co je třeba k dosažení úspěchu a zároveň snižujte svůj dopad na životní prostředí. Vyberte si originální kazety
HP s nízkými náklady obsahující až 70 % recyklovaného obsahu a získejte bezplatnou, snadnou recyklaci kazet
prostřednictvím programu HP Planet Partners3, 4.

1 V porovnání s tiskem s ostatními inkoustovými kazetami HP Deskjet. Založeno na srovnání výtěžnosti stránky originálních kazet HP 301 / HP 122 oproti kazetě HP 650
publikovaném společností HP a doporučené maloobchodní ceny. Skutečné ceny se mohou lišit. Skutečná výtěžnost závisí na použité tiskárně, tištěných obrázcích a dalších
faktorech. Viz: Další informace naleznete na webové adrese www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Výsledky jiných kazet budou odlišné. 2 Na základě prognózy

papírenského průmyslu pro nekyselé papíry a originální inkousty HP; údaje o stabilitě barviv při pokojové teplotě založené na podobných systémech testovaných dle norem
ISO 11798 a ISO 18909. 3 Procentuální podíl je počítán na základě čisté váhy. 4 Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP
je v současné době k dispozici ve 47 zemích a oblastech Asie, Evropy, Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace
naleznete na adrese: www.hp.com/recycle.

Inkoustové kazety HP 650

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Označení

Rozměry balení produktu

Hmotnost

Kód UPC

CZ101AE

Černá inkoustová kazeta HP 650

650

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(BHK) 886112545987,
(BHL) 886112546045,
(302) 886112660703

CZ102AE

Tříbarevná inkoustová kazeta HP 650

650

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(BHK) 886112545994,
(BHL) 886112546052,
(302) 886112660710

Záruka

Na každou inkoustovou kazetu, tiskovou hlavu nebo související spotřební materiál HP se po celou záruční dobu poskytuje záruka na vady
materiálu a vady vzniklé při výrobě.
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