Adatlap

HP 88XL eredeti nagy kapacitású fekete tintapatron
(C9396AE)

Kis munkacsoportokban dolgozó üzleti szakemberek és nagy termelékenységű személyek
A HP-tintákkal lézerminőségű színes nyomatokat készíthet, a lézernyomtatókénál akár 40%-kal
alacsonyabb lapköltséggel. Ezzel a nagy kapacitású, különálló tintapatronnal többet takaríthat meg.
A HP-tintapatronok professzionális minőségű, a fakulásnak ellenálló dokumentumokat biztosítanak.
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Lézerminőségű fekete-fehér nyomtatás a lézernyomtatóknál akár 40%-kal alacsonyabb költségekkel
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A HP-tintákkal a lézernyomtatóknál akár 40%-kal alacsonyabb laponkénti költségek mellett nyomtathat lézerminőségű fekete-fehér szöveget.1 A
különálló tintapatronok és a nagy kapacitású tintapatron-megoldások kiváló ár/érték arányt nyújtanak. Egyenletes, professzionális minőségű nyomtatás a
HP-tintapatronokkal.

Megbízható nyomatok az üzleti célra tervezett patronokkal

Az üzleti használatra tervezett HP-tintapatronokkal egyenletesen kiváló minőségű nyomatokat hozhat létre. A ColorLok jelzésű irodai papírok
használatával javíthatja a dokumentumai minőségét. Az Easy Printer Care leegyszerűsíti a kellékanyag-kezelést több nyomtató használata esetén.

A HP kiváló nyomtatási rendszereire számíthat

Az eredeti HP-tintapatronok mindig egyenletes, megbízható teljesítményt nyújtanak. Az eredeti HP-tintapatronok mind újonnan készülnek, így kiváló
nyomtatást biztosítanak. A HP Planet Partners programja az üres tintapatronok kényelmes újrahasznosítását kínálja.4
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400 dollár alatti lézernyomtatókhoz képest. További információk: http://www.hp.com/go/officejet.
savmentes papírokra és az eredeti HP-tintákra vonatkozó iparági előrejelzések alapján; a színezőanyagok állandósági adatai szobahőmérsékleten, az ISO 11798 és ISO 18909 szabvány szerint, hasonló rendszereken
tesztelve.
3 A program jellemzői és elérhetősége országonként/térségenként változhat. További tájékoztatásért látogasson a http://www.hp.com/learn/suresupply weboldalra
4A HP tintapatronokat a világ 42 országában és területén visszaveszik, illetve újrahasznosítják, ami az elérhető piac 88%-át teszi ki; részletek: http://www.hp.com/recycle.
5A HP 88 fekete tintapatronhoz hasonlítva.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP Officejet Pro K550, K5400, K8600; HP Officejet Pro L7480, L7580, L7590, L7680, L7780

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

C9396AE

HP 88XL eredeti nagy kapacitású fekete tintapatron ~2450 oldal

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

124 x 40 x 142 mm

0,14 kg

882780155183

*HP Officejet Pro K550 színes nyomtatóval tesztelve. Becsült átlagérték az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges
kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancia
A HP tintapatronjai és nyomtatófejei anyagukban és kidolgozásukban garantáltan hibátlanok a garanciaidőn belül.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes
értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott
jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található
esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.
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