HP 970 Officejet inktcartridges

HP 970 Officejet inktcartridges produceren voordelig professionele documenten en
besparen werkgroepen tijd omdat de resultaten consistent en duurzaam zijn.

Ideaal om voordelig consistente, duurzame, professionele documenten te printen met cartridges die gemakkelijk te
installeren zijn en gratis kunnen worden gerecycled2,3.

Uw HP Officejet Pro X printer levert de kwaliteit en de prestaties die u verwacht met de cartridge die er speciaal voor ontworpen is.
Met originele HP inktcartridges op pigmentbasis4,2 produceert u scherpe documenten die snel drogen, waterbestendig zijn en lang
mooi blijven.
Maak de keus die bij uw budget past: standaard cartridges voor een lagere aanschafprijs of high-capacity cartridges om voordeliger
te printen. Alle originele HP inktcartridges op pigmentbasis zijn gemakkelijk te installeren en leveren kwaliteit tot de laatste
druppel.
Wees zuinig met grondstoffen en werk duurzamer met een cartridge die ontworpen is met oog voor het milieu. HP Smart Print tool
helpt papier en energie te besparen en HP Planet Partners biedt handige gratis recycling5,3.

1De

paginakostenvergelijking (CPP) is gebaseerd op de meeste kleurenlaser MFP's onder €1000 en kleurenlaserprinters onder €800 exclusief BTW uit maart 2012, de ISO-opbrengst is
gebaseerd op continu printen in standaardmodus op basis van marktgegevens van IDC uit Q1 2012. Kostenvergelijkingen voor lasersupplies op basis van specificaties van de fabrikant
voor cartridges met vergelijkbare capaciteit. De CPP is gebaseerd op de geschatte winkelprijs van HP 970XL/971XL inktcartridges. De werkelijke prijzen kunnen afwijken. De werkelijke
opbrengst varieert, afhankelijk van de gebruikte printer, de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2De lichtbestendigheid is gebaseerd op prognoses uit de papierindustrie voor zuurvrij papier en originele HP inkt; de stabiliteit van kleurstoffen bij kamertemperatuur is gebaseerd op
vergelijkbare systemen, getest volgens ISO 11798 en ISO 18909.
3Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in 47 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en
Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
4Waterbestendigheid is gebaseerd op interne tests van HP op papier met het ColorL ok®-logo.
5Ondersteunt Microsoft® Internet Explorer 7.0, 8.0 en 9.0 en Mozilla® Firefox versie 3.5 t/m 5.01.

HP 970 Officejet inktcartridges
Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem.
cartridgeopbrengst

Afmetingen
productverpakking

Gewicht

UPC-code

CN621AE

HP 970 zwarte Officejet inktcartridge

3000 pagina's

241,7 x 28,7 x 71,6 mm

210 gr

886112877286

CN625AE

HP 970XL zwarte Officejet inktcartridge

9200 pagina's

270,9 x 53,1 x 71,6 mm

400 gr

886112877361

Getest in HP Officejet Pro X451dw. De gemiddelde opbrengst is gebaseerd op ISO/IEC 24711 of op testprocedures van HP bij continu printen. De werkelijke opbrengst kan variëren, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en
andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie

HP printcartridges, inktcartridges en printkoppen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.

Alleen in EU
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als
rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op www.hp.com/go/pageyield
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