Dataark

HP 951 blekkpatroner

(CN050AE, CN051AE, CN052AE, CN046AE, CN047AE, CN048AE)
Bare for bruk i Europa, Russland, CIS, Midtøsten og Afrika

Ideell for kunder i små bedrifter og hjemmekontorer som skriver ut ofte, som på en pålitelig
og rimelig måte vil produsere farger i profesjonell kvalitet, og som er opptatt av resirkulering
og ressursbruk.
HP 951 blekkpatroner gir liv til dokumenter og markedsføringsmateriell med enestående
fargerikdom til en lav pris per side. Skriv ut profesjonelle farger side etter side, resirkuler patronene
på en enkel måte, og spar sammenliknet med laserskrivere.

Pålitelig utskriftsytelse, fremragende resultater

Sikre pålitelige resultater i høy kvalitet for hver utskrift. Bruk Originalt HP-blekk og imponerende pålitelighetsfunksjoner for bekymringsfri konsistens, side
etter side.
HPs skrivere, blekk og papir er laget og testet sammen for å gi optimale resultater.

Utskrift i profesjonell kvalitet med imponerende farger

Gjør inntrykk med profesjonelle fargedokumenter og fremragende fargerikdom. Dokumentene og markedsføringsmateriellet vil tåle merkepenner og
vann, og de motstår falming over tid1,2.
Legg til imponerende farger i bedriftens utskrifter - få fremragende fargerikdom ved å bruke pigmentblekk som er laget for kontoret.

Farger i profesjonell kvalitet til en lav pris per side

Skriv ut farger i profesjonell kvalitet til en lav pris per side. Få mer for pengene med patroner som kan byttes enkeltvis, og høykapasitetspatroner (tillegg)3.
Spar når du skriver ut markedsføringsmateriell på kontoret.

1

Basert på testing internt i HP, på papir med ColorLok®-logoen.
på papirindustriens anslag for syrefritt papir og originalt HP-blekk; data for fargestoffstabilitet i romtemperatur er basert på liknende systemer testet i henhold til ISO 11798 og ISO 18909.
Sammenliknet med HP 951 cyan originale blekkpatroner. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon.

2Basert
3
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HP 950/951 (z20-blekkpatroner) bare for bruk i Europa, Russland, CIS, Midtøsten og Afrika

Kompatibilitetserklæring

HP OfficeJet Pro 251dw-skriverserien, HP OfficeJet Pro 276dw flerfunksjonsskrivere, HP OfficeJet Pro 8100 ePrinter-serien, HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One-serien, HP OfficeJet Pro
8600 Plus e-All-in-One-skriverserien, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-skriverserien, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-skriverserien

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

CN050AE

HP 951 cyan original blekkpatron

~700 sider

114 x 126 x 25 mm

0,05 kg

(BGX) 888182554104
(BGY) 888182554111

CN051AE

HP 951 magenta original blekkpatron

~700 sider

114 x 126 x 25 mm

0,06 kg

(BGX) 888182554142
(BGY) 888182554159

CN052AE

HP 951 gul original blekkpatron

~700 sider

114 x 126 x 25 mm

0,06 kg

(BGX) 888182554180
(BGY) 888182554197

CN046AE

HP 951XL høy kapasitet cyan original blekkpatron

~1 500 sider

114 x 126 x 25 mm

0,08 kg

(BGX) 886111748921
(BGY) 886111748976

CN047AE

HP 951XL høy kapasitet magenta original
blekkpatron

~1 500 sider

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 886111748938
(BGY) 886111748983

CN048AE

HP 951XL høy kapasitet gul original blekkpatron

~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. Omtrentlig gjennomsnitt basert på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av hva som skrives ut og andre
faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
Alle tonerkassetter, blekkpatroner, skrivehoder og beslektet rekvisita fra HP garanteres fritt for defekter i materialer og utførelse i garantiperioden.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke
ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
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