Φύλλο δεδομένων

Δοχείο αυθεντικής μαύρης μελάνης υψηλής απόδοσης HP
88XL
(C9396AE)

Επαγγελματίες σε μικρές ομάδες εργασίας και άτομα με μεγάλη παραγωγικότητα
Εκτυπώστε ασπρόμαυρα έγγραφα ποιότητας laser με έως 40% χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα σε
σχέση με τους laser, χρησιμοποιώντας μελάνη HP. Εξοικονομήστε περισσότερα με αυτό το
ξεχωριστό δοχείο μελάνης υψηλής χωρητικότητας. Τα δοχεία μελάνης HP παρέχουν
επαγγελματικά αποτελέσματα που αντιστέκονται στο ξεθώριασμα.
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Ασπρόμαυρη εκτύπωση ποιότητας laser με έως 40% μικρότερο κόστος από τους laser.

1

Εκτυπώστε μαύρο κείμενο ποιότητας laser με έως 40% μικρότερο κόστος σε σχέση με τους laser, με μελάνη HP.1 Εξασφαλίστε εξαιρετική αξία με τις
ξεχωριστές μελάνες και δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας. Εξασφαλίστε σταθερά, επαγγελματικά αποτελέσματα με τα δοχεία μελάνης HP.

Εξασφαλίστε αξιόπιστα αποτελέσματα, με δοχεία που έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση

Εξασφαλίστε σταθερά εντυπωσιακά αποτελέσματα, με τα δοχεία μελάνης HP που έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση. Βελτιώστε την ποιότητα
των εγγράφων χρησιμοποιώντας χαρτιά γραφείου με το λογότυπο ColorLok. Το Easy Printer Care απλοποιεί τη διαχείριση των αναλωσίμων για πολλούς
εκτυπωτές.

Βασιστείτε στην HP για μια ανώτερη εμπειρία εκτύπωσης

Βασιστείτε στα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP για σταθερή και αξιόπιστη απόδοση. Κάθε αυθεντικό δοχείο μελάνης HP είναι ολοκαίνουριο, για κορυφαία
εμπειρία εκτύπωσης. Το πρόγραμμα HP Planet Partners σάς διευκολύνει στην ανακύκλωση των άδειων δοχείων μελάνης.4

Συγκριτικά με τους εκτυπωτές laser αξίας κάτω των $400. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/officejet.
Βάσει προβλέψεων για χαρτιά χωρίς οξέα και αυθεντικές μελάνες HP. Δεδομένα σταθερότητας χρωστικών σε θερμοκρασία δωματίου με βάση παρόμοια συστήματα που ελέγχθηκαν κατά ISO 11798 και ISO 18909.
Οι δυνατότητες και η διαθεσιμότητα των προγραμμάτων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/learn/suresupply
4 Οι υπηρεσίες επιστροφής και ανακύκλωσης των δοχείων μελάνης HP διατίθενται σε 42 χώρες/περιοχές και επικράτειες σε όλο τον κόσμο και καλύπτουν το 88% της αντίστοιχης αγοράς. Για λεπτομέρειες:
http://www.hp.com/recycle.
5 Σε σύγκριση με το δοχείο μαύρης μελάνης HP 88.
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Δήλωση συμβατότητας
HP Officejet Pro K550, K5400, K8600, HP Officejet Pro L7480, L7580, L7590, L7680, L7780

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού *

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Κώδικας UPC

C9396AE

Δοχείο αυθεντικής μαύρης μελάνης υψηλής
απόδοσης HP 88XL

~2.450 σελίδες

124 x 40 x 142 mm

0,14 kg

882780155183

*Δοκιμάστηκε με τον έγχρωμο εκτυπωτή HP Officejet Pro K550. Μέση τιμή, κατά προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή τη μεθοδολογία δοκιμών της HP σε συνεχή εκτύπωση.
Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Εγγύηση
Τα δοχεία μελάνης και οι κεφαλές εκτύπωσης της HP παρέχονται εγγυημένα χωρίς ελαττώματα όσον αφορά τα υλικά και την κατασκευή τους, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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