Dane techniczne

HP 934 oryginalny wkład atramentowy czarny
(C2P19AE)

Idealne rozwiązanie dla małych przedsiębiorstw wymagających stałego drukowania
profesjonalnej jakości dokumentów biznesowych o dużej wytrzymałości1, po korzystnej cenie
z wykorzystaniem niezawodnych, łatwych w zamawianiu, instalacji i recyklingu wkładów
drukujących.2
Oryginalne wkłady atramentowe HP są produkowane z myślą o niezawodnym drukowaniu
dokumentów profesjonalnej jakości po bardzo korzystnej cenie. Wydruki o dużej wytrzymałości1, na
którą możesz liczyć, dzięki wkładom drukującym specjalnie zaprojektowanym do współpracy z
Twoją drukarką HP.
Niezawodne wydruki dokumentów biznesowych, na których możesz polegać.

Twoja firma będzie się wyróżniać dzięki stosowaniu oryginalnych wkładów atramentowych HP zapewniających rezultaty, na których możesz polegać.
Specjalnie zaprojektowane wkłady drukujące zapobiegają zatykaniu i korozji oraz współpracują z drukarką w celu zapewnienia profesjonalnych rezultatów
oraz minimalnej liczby nieudanych wydruków.

Spraw, by Twoja firma została zauważona.

Szybkoschnące i wytrzymałe na wodę wydruki z wyraźnym, czarnym tekstem i ostrymi elementami graficznymi. Tekst można zaznaczać markerem zaraz
po wydrukowaniu bez obaw, że się rozmaże. Możesz polegać na profesjonalnych, atrakcyjnych dokumentach, które wytrzymają dziesiątki lat1 na papierze
ColorLok® do wydruków biurowych.

Prawdziwe oszczędności, strona po stronie.

Wykorzystaj wszystkie swoje zasoby bez marnowania ich na problemy z drukowaniem. Oryginalne wkłady z atramentem pigmentowym HP zapewniają
drukowanie po korzystnej cenie.

Możesz wrócić do pracy.

Szybkie i łatwe uzupełnianie oryginalnych wkładów atramentowych HP. Pewny wybór wkładu drukującego odpowiedniego do Twoich potrzeb. Szybkie
zamawianie wkładów drukujących za pomocą usługi HP SureSupply Express.4 Bezpłatny, łatwy recykling w ramach programu HP Planet Partners.5

Dane dotyczące kosztu druku jednej strony w kolorze opierają się na porównaniu wyników większości kolorowych, laserowych drukarek wieloprzebiegowych typu All-in-One o wartości < 300 EUR netto według stanu na
luty 2014 r. z Q4 2013 IDC; Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/eu/officejet. Wydajność ISO produktów Officejet i Officejet Pro z wkładami drukującymi o najwyższej wydajności przy druku
ciągłym; Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2W oparciu o wysokowydajny, oryginalny, czarny wkład atramentowy HP 934XL oraz wysokowydajne, kolorowe, oryginalne wkłady atramentowe HP 935XL. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Wysokowydajne wkłady nie wchodzą w skład zestawu; należy je zakupić osobno. Wartość w porównaniu z szacowaną ceną detaliczną i średnią wydajnością standardowych wkładów
atramentowych HP 934/935. Rzeczywiste ceny mogą się różnić.
3Dane dotyczące kosztu druku jednej strony opierają się na wynikach większości kolorowych drukarek laserowych o wartości < 200 EUR netto, kolorowych, laserowych drukarek typu All-in-One o wartości < 300 EUR
netto, Q4 2013 IDC. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.hp.com/eu/officejetpro.
4Zasady i dostępność programu mogą być różne w zależności od kraju. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.hp.com/learn/suresupply. Brak zgodności z systemem Windows 2000.
5Dostępność programu jest różna. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling wkładów drukujących HP w ponad 50 krajach, terytoriach i regionach w Azji, Europie i obu Amerykach. Więcej informacji
jest dostępnych na stronie www.hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności
Urządzenie wielofunkcyjne e-All-in-One HP OfficeJet Pro 6830; Drukarka HP OfficeJet Pro 6230

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

C2P19AE

HP 934 oryginalny wkład atramentowy czarny

Ok. 400 stron

106 x 23 x 113,5 mm

0,05 kg

(BGX) 888182034576
(BGY) 888182034583

*Przetestowano na urządzeniu HP OfficeJet Pro 6830. Przybliżone wartości średnie oparto na normie ISO/IEC 24711 lub metodologii testów HP przy druku ciągłym. Rzeczywista wydajność
może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
HP gwarantuje, że każdy wkład atramentowy, głowica drukująca i powiązane materiały eksploatacyjne 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 różnić się wyglądem od przedstawionych ilustracji. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 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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