Údajový list

Čierna originálna atramentová kazeta HP 934
(C2P19AE)

Ideálne pre malé podniky, ktoré potrebujú stálu tlač profesionálnej kvality, trvácne1
podnikové dokumenty za skvelú cenu vďaka spoľahlivým kazetám, ktoré sa jednoducho
objednávajú, inštalujú a recyklujú.2
Originálne atramentové kazety HP sú navrhnuté na stálu produkciu dokumentov profesionálnej
kvality za skvelú cenu. Spoľahnite sa na trvácne1 výtlačky z kaziet, ktoré sú špeciálne navrhnuté na
spoluprácu s vašou tlačiarňou HP.
Užite si stálu podnikovú tlač, na ktorú sa dá spoliehať.

Odlíšte svoje podnikanie s originálnymi atramentovými kazetami HP, ktoré prinášajú výsledky, na ktoré sa môžete sa spoľahnúť. Vďaka špeciálne
navrhnutým kazetám sa predchádza zanášaniu a korózii a spolupráca s vašou tlačiarňou poskytuje profesionálne výsledky a minimalizuje zničené
výtlačky.

Dajte všetkým vedieť o vašom podnikaní.

Tlačte ostrý čierny text a ostrú grafiku, ktorá schne v okamihu a odoláva vode. Stránky môžete zvýrazňovať okamžite bez obáv, že sa rozmažú. S papiermi
ColorLok ® určenými pre kanceláriu sa spoliehajte na profesionálne výsledky, ktoré vydržia po celé desaťročia1.

Realizujte skutočné úspory pri každej stránke.

Využite každé euro vo svojom podnikaní a vyhnite sa plytvaniu peňazí na problémovú tlač. Originálne pigmentové atramentové kazety HP poskytujú skvelú
hodnotu.

Vráťte sa k podnikaniu.

Opätovne naplňte svoje originálne atramentové kazety HP rýchlo a jednoducho. S dôverou si vyberte kazetu, ktorá vyhovuje vašim potrebám. Objednajte si
kazety rýchlo so službou HP SureSupply Express.4 A užite si bezplatnú, jednoduchú recykláciu prostredníctvom programu HP Planet Partners.5

Údaj o nákladoch na stranu pri farebnej tlači sa porovnáva s väčšinou viacprechodových farebných laserových AIO drahších než 300 € bez DPH z februára 2014 od Q4 2013 IDC; ďalšie informácie nájdete na stránke
http://www.hp.com/eu/officejet. ISO výťažnosť tlačiarní Officejet a Officejet Pro s kazetami s najvyššou výťažnosťou na základe metódy nepretržitej tlače; pozrite stránku http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2Na základe čiernej originálnej atramentovej kazety HP 934XL s vysokou výťažnosťou a farebných originálnych atramentových kaziet HP 935XL s vysokou výťažnosťou. Ďalšie informácie nájdete na stránke
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. kazety s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou dodávky; predávajú sa samostatne. Hodnota sa porovnáva s odhadovanou koncovou cenou a priemernou výťažnosťou
atramentových kaziet HP 934/935 so štandardnou výťažnosťou. Skutočné ceny sa môžu líšiť.
3Údaj o nákladoch na stranu (CPP) sa zakladá na údajoch väčšiny farebných laserových tlačiarní drahších než 200 € bez DPH, farebných laserových multifunkčných zariadení drahších než 300 € bez DPH, Q4 2013 IDC.
Ďalšie informácie nájdete na stránke: www.hp.com/eu/officejetpro
4Funkcie a dostupnosť programu sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/learn/suresupply. Nie je kompatibilné so systémom Windows® 2000.
5Dostupnosť programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia originálnych kaziet HP je v súčasnosti dostupná prostredníctvom programu HP Planet Partners vo viac než 50 krajinách, teritóriách a oblastiach v Ázii, Európe,
Severnej a Južnej Amerike. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle.
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Vyhlásenie o kompatibilite
tlačiareň HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One; Tlačiareň HP Officejet Pro 6230

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

C2P19AE

Čierna originálna atramentová kazeta HP 934

Asi 400 strán

106 x 23 x 113,5 mm

0,05 kg

(BGX) 888182034576
(BGY) 888182034583

*Testované v tlačiarni HP OfficeJet Pro 6830. Približná priemerná hodnota založená na ISO/IEC 24711 alebo testovacej metodológii HP a nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne
líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Zaručujeme, že žiadna tlačová kazeta HP, tlačová hlava a príslušné spotrebné materiály počas záručnej doby neobsahujú žiadne chyby materiálu ani spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu
uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby
obsiahnuté v tomto dokumente.
4AA5-3536SKE, august 2014

