Tiedot

HP 88XL -mustekasetti, riittoisa, musta, alkuperäinen
(C9396AE)

Liikealan pienryhmille ja erittäin tuottaville käyttäjille
Voit tulostaa laserlaatuisia mustavalkoisia asiakirjoja jopa 40 % edullisempaan sivuhintaan kuin
lasertulostimilla HP-mustetta käyttämällä. Riittoisan erilliskasetin ansiosta säästät entistä
enemmän. HP-mustekasetit tuottavat ammattimaiset tulosteet, jotka kestävät haalistumatta.
1

Lasertasoinen musta jopa 40 % edullisemmin kuin lasertulostimella.

1

Tulosta laserlaatuista mustaa tekstiä jopa 40 % edullisemmin kuin lasertulostimella HP-mustetta käyttämällä.1 Saat tulosteet edullisesti erillisillä musteilla
ja riittoisilla mustekaseteilla. Varmista tasaiset, ammattimaiset tulokset HP-mustekasetein.

Saat luotettavia tulosteita käyttämällä yrityksille suunnattuja kasetteja

Tuota tasaisen näyttäviä tulosteita käyttämällä HP:n mustekasetteja, jotka on suunniteltu yrityskäyttöön. Paranna asiakirjojen laatua käyttämällä
toimistopapereita, joissa on ColorLok-tunnus. Easy Printer Care yksinkertaistaa tarvikkeidenhallintaa, kun tulostimia on useita.

Voit luottaa siihen, että HP:n tuotteilla saat ylivertaisen tulostuskokemuksen

HP:n alkuperäisiin mustekasetteihin voit luottaa aina. Alkuperäiset ja uudet HP-mustekasetit takaavat ensiluokkaisen tulostuslaadun. HP:n Planet Partners
-ohjelman avulla tyhjien kasettien kierrätys on helppoa4.

Verrattuna alle 400 dollarin lasertulostimiin. Lisätietoja osoitteessa http://www.hp.com/go/officejet.
Perustuu paperialan hapottomia papereita ja alkuperäisiä HP-musteita koskeviin ennusteisiin; väriaineen kestävyystiedot huoneenlämmössä perustuvat ISO 11798- ja ISO 18909 -vaatimusten mukaan tehtyihin
vastaavien järjestelmien testeihin.
3 Ohjelman ominaisuudet ja saatavuus saattavat vaihdella maittain. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/learn/suresupply
4 HP-mustekasettien palautus ja kierrätys on mahdollista 42 maassa ja alueella, mikä vastaa 88 % markkina-alueesta; katso lisätietoja osoitteesta http://www.hp.fi/kierratys.
5 Verrattuna mustaan HP 88 -mustekasettiin.
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Yhteensopivuuslausunto
HP Officejet Pro K550, K5400, K8600; HP Officejet Pro L7480, L7580, L7590, L7680, L7780

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

C9396AE

HP 88XL -mustekasetti, riittoisa, musta, alkuperäinen noin 2 450 sivua

Mitat (korkeus x leveys x
syvyys)

Paino

UPC-tunnus

124×40×142 mm

0,14 kg

882780155183

*Testattu HP Officejet Pro K550 -väritulostimessa. Likimääräinen keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711:een tai HP:n testaukseen ja jatkuvaan tulostukseen. Todellinen riittoisuus vaihtelee
huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
Takaamme, että HP:n väripatruunoissa, mustesäiliöissä ja tulostuspäissä ei esiinny materiaali- ja valmistusvikoja takuun voimassaolon aikana.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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