Datový list

Originální černá inkoustová kazeta HP 88XL s vysokou
výtěžností
(C9396AE)

Profesionálové v malých pracovních týmech a vysoce produktivní jednotlivci.
Tiskněte profesionální černobílé dokumenty pomocí inkoustů HP s až o 40 % nižšími náklady na
stránku než u laserových tiskáren. Ušetřete ještě více s touto vysokokapacitní, samostatnou
inkoustovou kazetou. Inkoustové kazety HP produkují tisky v profesionální kvalitě s odolností proti
vyblednutí.
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Černobílé dokumenty v kvalitě laserového tisku až o 40 % levnější než s laserovou tiskárnou.
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Tiskněte dokumenty s černým textem v laserové kvalitě, které jsou s inkousty HP až o 40 % levnější než laserový tisk.1 Získejte skvělou hodnotu se
samostatnými inkoustovými kazetami a volitelnými vysokokapacitními inkoustovými kazetami. Inkoustové kazety HP vám zajistí konzistentní,
profesionální výsledky.

S kazetami navrženými pro firemní použití získáte spolehlivé výsledky.

S inkoustovými kazetami HP určenými pro pracovní použití se můžete spolehnout na trvale impozantní tiskové výsledky. Zlepšete kvalitu dokumentů s
kancelářskými papíry se symbolem ColorLok. Software Easy Printer Care zjednodušuje správu spotřebního materiálu pro více tiskáren.

Počítejte se značkou HP zajišťující vynikající tisk.

Na originální inkoustové kazety HP, které poskytují trvale kvalitní výsledky, se můžete spolehnout. Každá z originálních inkoustových kazet HP je zcela nová
a poskytuje maximální tiskový výkon. Program HP Planet Partners usnadňuje recyklaci prázdných tiskových kazet.4

Ve srovnání s laserovými tiskárnami v ceně do 400 USD. Další informace: http://www.hp.com/go/officejet.
Na základě prognózy papírenského průmyslu pro nekyselé papíry a originální inkousty HP; údaje o stabilitě barviv při pokojové teplotě založené na podobných systémech testovaných dle norem ISO 11798 a ISO 18909.
Vlastnosti programu a jeho dostupnost se mohou v různých zemích lišit. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/learn/suresupply.
4 Možnost návratu a recyklace inkoustových kazet HP je dostupná ve 42 zemích a oblastech po celém světě a pokrývá 88 % trhu; podrobnosti naleznete na adrese http://www.hp.com/recycle.
5 Ve srovnání s černou inkoustovou kazetou HP 88.
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Prohlášení o kompatibilitě
HP Officejet Pro K550, K5400, K8600; HP Officejet Pro L7480, L7580, L7590, L7680, L7780

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

C9396AE

Originální černá inkoustová kazeta HP 88XL
s vysokou výtěžností

cca 2 450 stran

124 x 40 x 142 mm

0,14 kg

882780155183

*Testováno na barevné tiskárně HP Officejet Pro K550. Uváděná přibližná průměrná hodnota odpovídá normě ISO/IEC 24711 nebo metodice testování HP a dlouhodobému tisku. Skutečná
výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na tiskové kazety, inkoustové kazety a tiskové hlavy HP je během platnosti záruční doby poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze
zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v
tomto dokumentu.
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