Datablad

HP 88XL sort Original Ink-blækpatron med høj ydelse
(C9396AE)

Professionelle brugere i små arbejdsgrupper og enkeltbrugere med stort printbehov
Med HP-blæk kan du udskrive sort-hvide dokumenter i laserkvalitet op til 40 % billigere pr. side i
forhold til laserprintere. Denne separate blækpatron med høj kapacitet sikrer større besparelser.
HP-blækpatronerne sikrer professionelle udskrifter, som ikke falmer.
1

Sort-hvid udskrivning i laserkvalitet op til 40 % billigere end med laserprintere.

1

Sort-hvid udskrivning i laserkvalitet op til 40 % billigere end med laserprintere, hvis du bruger HP-blæk.1 Få mest for pengene med de separate
blækpatroner og blækpatronerne med høj kapacitet. HP-blækpatronerne sikrer ensartede, professionelle resultater.

Driftssikker udskrivning med brug af blækpatroner udviklet til erhvervsbrug

Få resultater, der er imponerende såvel som ensartede, ved at bruge HP-blækpatroner, der er udviklet til erhvervsbrug. Når du bruger papir med
ColorLok-symbolet, får du dokumenter i endnu bedre kvalitet. Easy Printer Care gør det nemt at administrere forbrugsvarer til flere printere.

Med HP produkter får du perfekte print

Du kan regne med en ensartet og driftssikker ydelse med de originale HP-blækpatroner. Alle originale HP-blækpatroner er designet til at sikre et optimalt
resultat. HP Planet Partners gør det nemt at genbruge tomme blækpatroner.4

Sammenlignet med laserprintere, der koster mindre end $ 400. Flere oplysninger på http://www.hp.com/go/officejet.
Baseret på papirbranchens prognoser for syrefrit papir og originalt HP-blæk; data for farvestofstabilitet ved stuetemperatur baseret på tilsvarende systemer testet ifølge ISO 11798 og ISO 18909.
Programfunktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land. Få mere at vide på http://www.hp.com/learn/suresupply
4 HP blækpatroner og blæktanke kan returneres til genanvendelse i 42 lande og områder verden over, hvilket dækker 88% af målgruppen; Se http://www.hp.com/recycle for yderligere oplysninger.
5 Sammenlignet med den sorte HP 88-blækpatron.
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Kompatibilitetserklæring
HP Officejet Pro K550, K5400, K8600; HP Officejet Pro L7480, L7580, L7590L7680L7780

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet Mål (l x b x d)
*

C9396AE

HP 88XL sort Original Ink-blækpatron med høj ydelse Omkring 2.450 sider

124 x 40 x 142 mm

Vægt

UPC-kode

0,14 kg

882780155183

*Testet i en HP Officejet Pro K550-farveprinter. Anslået gennemsnit baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetoder samt kontinuerlig udskrivning. Det faktiske antal sider varierer
betydeligt afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP-blæktanke, -blækpatroner og -printhoveder garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier
for HP-produkter og services er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere
garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.
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