Adatlap

HP 951 tintapatronok

(CN050AE, CN051AE, CN052AE, CN046AE, CN047AE, CN048AE)
Csak Európa, Oroszország, a FÁK, Közel-Kelet és Afrika területén használható

Ideális azon kisvállalati és otthoni irodai környezetben dolgozó ügyfelek számára, akik
gyakran nyomtatnak, alacsony költségű, professzionális színminőséget várnak el, valamint
fontosnak tartják a környezettudatos újrahasznosítást és az erőforrások megőrzését.
A HP 951 tintapatronok ragyogó színei életre keltik a dokumentumokat és a marketinganyagokat –
mindezt alacsony lapköltség mellett. Folyamatos, professzionális színminőséget biztosíthat,
egyszerűen újrahasznosíthatja a patronokat, és a lézernyomtatóknál kedvezőbb költségekkel
nyomtathat.
Megbízható nyomtatási teljesítmény, kiemelkedő eredmények

Minden nyomat megbízható és kiváló minőségű. Az eredeti HP-tintákkal és a megbízhatósági szolgáltatásokkal folyamatosan kiváló minőségben
nyomtathat.
Az együtt fejlesztett és tesztelt HP nyomtatók, festékek és papírok optimális eredményt biztosítanak.

Professzionális minőségű nyomtatás kiváló színekkel

A professzionális színes dokumentumokkal és a ragyogó színekkel lenyűgözheti ügyfeleit. A dokumentumok és marketinganyagok ellenállnak a
kiemelőfilcek és a víz okozta elkenődéseknek, és hosszú ideig megőrzik a színeket[1, 2].
Lenyűgözően élénk színű üzleti anyagokat készíthet – az irodai használatra kifejlesztett tintákkal ragyogó színminőséget érhet el.

Professzionális színminőségű nyomtatás, alacsony lapköltséggel

Professzionális színminőségű nyomtatás, alacsony lapköltséggel. Az egyesével cserélhető patronokkal és a külön megvásárolható nagy kapacitású
tintapatronokkal jobb ár/érték arányt érhet el3. A marketinganyagok irodai nyomtatásával idő és pénz takarítható meg.
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ColorLok® emblémával ellátott papírral végzett HP belső teszt alapján.
savmentes papírokra és az eredeti HP tintákra vonatkozó papíripari előrejelzések alapján; a színezőanyagok állandósági adatai szobahőmérsékleten az ISO 11798 és ISO 18909 szabvány szerint, hasonló
rendszereken tesztelve.
3A HP 951 ciánkék eredeti tintapatronnal összehasonlítva. További információ: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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A HP 950/951 (z20 patronok) csak Európában, Oroszországban, a FÁK-ban, a Közel-Keleten és Afrikában használható.

Kompatibilitási nyilatkozat

HP OfficeJet Pro 251dw nyomtatósorozat, HP OfficeJet Pro 276dw többfunkciósnyomtató-sorozat, HP OfficeJet Pro 8100 ePrinter sorozat, HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One sorozat, HP
OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One nyomtatósorozat, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One nyomtatósorozat, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One nyomtatósorozat

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

CN050AE

HP 951 ciánkék eredeti tintapatron

~700 oldal

114 x 126 x 25 mm

0,05 kg

(BGX) 888182554104
(BGY) 888182554111

CN051AE

HP 951 bíbor eredeti tintapatron

~700 oldal

114 x 126 x 25 mm

0,06 kg

(BGX) 888182554142
(BGY) 888182554159

CN052AE

HP 951 sárga eredeti tintapatron

~700 oldal

114 x 126 x 25 mm

0,06 kg

(BGX) 888182554180
(BGY) 888182554197

CN046AE

HP 951XL nagy kapacitású ciánkék eredeti
tintapatron

~1500 oldal

114 x 126 x 25 mm

0,08 kg

(BGX) 886111748921
(BGY) 886111748976

CN047AE

HP 951XL nagy kapacitású bíbor eredeti tintapatron ~1500 oldal

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 886111748938
(BGY) 886111748983

CN048AE

HP 951XL nagy kapacitású sárga eredeti tintapatron ~1500 oldal

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 886111748945
(BGY) 886111748990

*HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One készüléken tesztelve. Becsült átlagérték az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott
oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Jótállás
A HP tintapatronjai, nyomtatófejei és egyéb tartozékai anyagukban és kidolgozásukban garantáltan hibátlanok a garanciális időn belül.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP
termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és hiányosságokért. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra
kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP
nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
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