Datasheet

HP 88XL originele high-capacity zwarte inktcartridge
(C9396AE)

Professionele gebruikers in kleine werkgroepen en individuele gebruikers met een hoge
productiviteit
Druk zwart-wit documenten van laserkwaliteit af voor tot 40% lagere kosten per pagina dan laser,
met HP inkt. Bespaar meer met deze individuele high-capacity inktcartridge. HP inktcartridges
produceren professionele afdrukken die lichtbestendig zijn.
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Laserkwaliteit in zwart voor tot 40% lagere kosten dan met laser.

1

Druk zwart-wit documenten van laserkwaliteit af voor tot 40% lagere kosten dan laser, met HP inkt.1 Met afzonderlijke inktcartridges en optionele
high-capacity inktcartridges bent u voordeliger uit. Produceer consistente, professionele resultaten met HP inktcartridges.

Druk betrouwbaar af met cartridges voor zakelijk gebruik

Produceer consistent indrukwekkende uitvoer met HP inktcartridges voor zakelijk gebruik. Kantoorpapier met het ColorLok-symbool produceert een nog
betere kwaliteit. Easy Printer Care vergemakkelijkt suppliesbeheer voor meerdere printers.

Met HP bent u verzekerd van een superieure printervaring

Originele HP inktcartridges bieden consistente, betrouwbare prestaties. Elke originele HP inktcartridge is volledig nieuw, voor een superieure
afdrukervaring. Via HP Planet Partners zijn lege printcartridges gemakkelijk te recyclen.4

Vergeleken met laserprinters onder $ 400. Kijk voor meer informatie op: http://www.hp.com/go/officejet.
Gebaseerd op prognoses uit de papierindustrie voor zuurvrij papier en originele HP inkt; stabiliteit van kleurstoffen bij kamertemperatuur gebaseerd op vergelijkbare systemen, getest volgens ISO 11798 en ISO 18909.
Programmakenmerken en beschikbaarheid variëren per land. Meer informatie is beschikbaar op: http://www.hp.com/learn/suresupply.
4 HP inktcartridge retour en recycling is wereldwijd beschikbaar in 42 landen en regio's, bij een dekking van de adresseerbare markt van 88%; kijk op http://www.hp.com/recycle voor meer informatie.
5 Vergeleken met de HP 88 zwarte inktcartridge.
1
2
3

Datasheet | HP 88XL originele high-capacity zwarte inktcartridge

Verklaring over compatibiliteit
HP Officejet Pro K550, K5400, K8600; HP Officejet Pro L7480, L7580, L7590, L7680, L7780

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

C9396AE

HP 88XL originele high-capacity zwarte inktcartridge ca 2450 pagina's

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

124 x 40 x 142 mm

0,14 kg

882780155183

*Getest in HP Officejet Pro K550 kleurenprinter. Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu afdrukken. De werkelijke opbrengst varieert
aanzienlijk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
HP printcartridges, inktcartridges en printkoppen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende
producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of
omissies in dit materiaal.
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