Dane techniczne

Wkłady atramentowe HP 46 Ink Advantage

(CZ637AE, CZ638AE)

Idealne rozwiązanie dla użytkowników domowych i biurowych, którzy chcą mieć swobodę
drukowania tylu dokumentów w czerni i w kolorze, ile potrzebują — w bardzo atrakcyjnej
cenie.
Wkłady atramentowe HP 46 Ink Advantage pozwalają na drukowanie wysokiej jakości dokumentów i
żywych zdjęć, pomagając jednocześnie w obniżeniu kosztów drukowania. Czarne i trójkolorowe
wkłady można zakupić osobno lub zaoszczędzić, kupując pakiet combo, w którym wkład
trójkolorowy oferowany jest gratis.
Wysokiej jakości wydruki — do 1500 stron – za wyjątkowo niską cenę.

Jeden wkład o wyjątkowo dużej pojemności umożliwia wydrukowanie nawet 1500 stron. Uzyskaj większą niezawodność przy użyciu drukarek HP Deskjet
Ink Advantage oraz oryginalnych atramentów HP. Kupuj rzadziej materiały eksploatacyjne i zdobywaj nagrody przy każdym zakupie1.

Niezawodne, bezproblemowe drukowanie bez zabrudzeń

Bezproblemowe drukowanie. Uniknij problemów z używaniem zawodnych systemów „zbiornikowych” — zacieków, przerw, bąbli i kosztownych
ponownych wydruków — i korzystaj z oryginalnych wkładów atramentowych HP i drukarek, które zostały opracowane pod kątem uzyskania spójnych
wyników.

Trwałość i wysoką jakość, jakiej można oczekiwać od HP — za niższą cenę
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Uzyskaj jakość, jakiej można oczekiwać od HP, i z łatwością osiągaj znakomite rezultaty w korzystnej cenie. Oryginalne wkłady atramentowe HP zapewniają
wysokiej jakości dokumenty i zdjęcia codziennego użytku, które szybko wysychają i są odporne na blaknięcie przez dziesiątki lat2.

Z myślą o ochronie środowiska

Wybierz wkład atramentowy wykonany w 60% z surowców wtórnych 4 i skorzystaj z bezpłatnego i łatwego recyklingu wkładów w ramach programu HP
Planet Partners5.

Dostępność nagród zależy od kraju. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies
podstawie prognoz przemysłu papierniczego dot. papierów bezkwasowych, z oryginalnymi atramentami HP; dane o stabilności barwników w temperaturze pokojowej na podstawie testów zgodności podobnych
systemów z normami ISO 11798 i ISO 18909.
3 W porównaniu z czarnymi i trójkolorowymi wkładami atramentowymi HP 802.
4 Procentową zawartość przetworzonych surowców zmierzono wg wagi pustego wkładu.
5 Dostępność programu może być różna. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling wkładów drukujących HP w 47 krajach, terytoriach i regionach w Azji, Europie i obu Amerykach. Więcej informacji
jest dostępnych na stronie hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności

Drukarka HP DeskJet Ink Advantage 2020hc; Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 2520hc; Drukarka HP DeskJet Ultra Ink Advantage 2029; urządzenie wielofunkcyjne HP
DeskJet Ultra Ink Advantage 2529; Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ultra Ink Advantage 4729

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CZ637AE

Oryginalny, czarny wkład atramentowy HP 46 Ink
Advantage

Ok. 1500 stron

113 x 37 x 115 mm

0,08 kg

(302) 888182196014
(BFW) 888182196007

CZ638AE

Oryginalny, trójkolorowy wkład atramentowy HP 46 Ok. 750 stron
Ink Advantage

113 x 37 x 115 mm

0,07 kg

(302) 888182196038
(BFW)888182196021

*Przetestowano na urządzeniu HP Deskjet Ink Advantage 2520hc. Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 24711 lub metodologię testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się
znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Firma HP gwarantuje, że oryginalne wkłady atramentowe i głowice drukujące HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z
tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia
ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i
usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz
braki występujące w niniejszym dokumencie.
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