Datablad

HP 951-blækpatroner

(CN050AE, CN051AE, CN052AE, CN046AE, CN047AE, CN048AE)
Kan kun bruges i Europa, Rusland, SNG-landene, Mellemøsten og Afrika

Ideelt til små virksomheder og hjemmekontorer, hvor man udskriver meget, går ind for
genbrug og ressourcebevaring samt ønsker billigere og mere driftsikker udskrivning af
professionelle farvedokumenter.
HP 951-blækpatronerne gør dokumenter og marketingmateriale levende med exceptionelt flotte
farver til en lav pris pr. side. Du får professionelle farveudskrifter side efter side, det er nemt at
genbruge blækpatronerne, og du sparer penge i forhold til udskrivning på laserprintere.

Pålideligt print - enestående resultater

Få udskrifter af høj kvalitet hver gang. Med HP's originale blæk og imponerende driftssikkerhedsfunktioner får du færre bekymringer og ensartede
udskrifter, side efter side.
HP's printere, blæk og papir er fremstillet og testet sammen, så du får det bedst mulige resultat.

Print i professionel kvalitet med imponerende farver

Gør et stærkt indtryk med professionelle dokumenter i enestående levende farver. Dine dokumenter og marketingmaterialer vil kunne holde til både
overstregningspenne og vand, og de falmer ikke med tiden1,2.
Udskriv forretningsmateriale i imponerende farver – det pigmentbaserede blæk giver exceptionelt levende farver til professionel brug.

Professionelle farveudskrifter til en lav pris pr. side.

Professionelle farveudskrifter til en lav pris pr. side. Du får mere for pengene, uanset om du bruger blækpatroner, der skal udskiftes enkeltvis, eller
patroner med stor kapacitet (ekstraudstyr). Spar penge ved selv at udskrive marketingmateriale på kontoret.

1
2

Baseret på interne HP-test med papir med ColorLok®-symbol.
Baseret på papirbranchens prognoser for syrefrit papir og originalt HP-blæk; Data for farvestofstabilitet ved stuetemperatur er baseret på tilsvarende systemer testet i henhold til ISO 11798 og ISO 18909.
med originale HP 951 Cyan-blækpatroner. Læs mere på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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HP 950/951 (z20-patroner) kan kun bruges i Europa, Rusland, SNG, Mellemøsten og Afrika

Kompatibilitetserklæring

HP OfficeJet Pro 251dw-serien af printere, HP OfficeJet Pro 276dw-serien af multifunktionsprintere, HP OfficeJet Pro 8100 ePrinter-serien, HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One-serien, HP
OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One-serien af printeren, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-serien af printere, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-serien af printere

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet Mål (l x b x d)
*

Vægt

UPC-kode

CN050AE

Original HP 951 Cyan-blækpatron

Omkring 700 sider

114 x 126 x 25 mm

0,05 kg

(BGX) 888182554104
(BGY) 888182554111

CN051AE

Original HP 951 Magenta-blækpatron

Omkring 700 sider

114 x 126 x 25 mm

0,06 kg

(BGX) 888182554142
(BGY) 888182554159

CN052AE

Original HP 951 Yellow-blækpatron

Omkring 700 sider

114 x 126 x 25 mm

0,06 kg

(BGX) 888182554180
(BGY) 888182554197

CN046AE

Original HP 951XL-blækpatron med høj kapacitet,
cyan

Omkring 1.500 sider

114 x 126 x 25 mm

0,08 kg

(BGX) 886111748921
(BGY) 886111748976

CN047AE

Original HP 951XL-blækpatron med høj kapacitet,
magenta

Omkring 1.500 sider

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 886111748938
(BGY) 886111748983

CN048AE

Original HP 951XL-blækpatron med høj kapacitet, gul Omkring 1.500 sider

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 886111748945
(BGY) 886111748990

*Testet i HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One. Det anslåede gennemsnit er baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetode og ved uafbrudt udskrivning. Det faktiske antal sider varierer betragteligt, afhængigt af de
udskrevne siders indhold og andre faktorer. Der findes flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Garanti
Alle HP printpatroner, printhoved og relaterede forbrugsvarer garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste
garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.
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