Dataark

HP 88XL originalblekkpatron med høy kapasitet, svart
(C9396AE)

Profesjonelle forretningsbrukere i små arbeidsgrupper og høyproduktive enkeltpersoner
Skriv ut svart-hvitt-dokumenter til opptil 40 % lavere pris per side enn med lasere, med HP-blekk.
Spar mer ved å bruke denne separate høykapasitetspatronen. HP-blekkpatroner gir dokumenter i
profesjonell kvalitet som motstår falming.
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Svart-hvitt i laserkvalitet til opptil 40 % lavere pris enn med laser.
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Skriv ut svart tekst i laserkvalitet til opptil 40 % lavere pris enn med laser, med HP-blekk.1 Få mye for pengene med separate blekkpatroner og
høykapasitetspatroner. Sikre konsistente og profesjonelle resultater med HP-blekkpatroner.

Få pålitelige resultater med kassetter som er laget for bedrifter

Lever konsekvent imponerende utskrifter med HP-blekkpatroner som er laget for forretningsbruk. Forbedre dokumentkvaliteten ved å bruke kontorpapir
med ColorLok-symbolet. Easy Printer Care forenkler rekvisitaadministrasjon for flere skrivere.

Stol på HP for en førsteklasses utskriftsopplevelse

Du kan stole på konsistent, pålitelig ytelse med originale HP-blekkpatroner. Alle originale HP-blekkpatroner er helt nye og gir en overlegen utskriftsytelse.
HP Planet Partners gjør resirkulering av den tomme patronen/kassetten enkelt og praktisk4.

Sammenliknet med lasere til under $400. Flere detaljer på http://www.hp.com/go/officejet
på papirindustriens anslag for syrefritt papir og originalt HP-blekk; data for fargestoffstabilitet i romtemperatur er basert på lignende systemer testet i henhold til ISO 11798 og ISO 18909.
Programfunksjoner og tilgjengelighet kan variere fra land til land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke http://www.hp.com/learn/suresupply
4 HPs retur- og gjenvinningsprogram for blekkpatroner er tilgjengelig i 42 land og områder over hele verden, og dekker 88 % av det adresserbare markedet; se http://www.hp.com/recycle for mer informasjon.
5 Sammenlignet med HP 88 svart blekkpatron.
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Kompatibilitetserklæring
HP Officejet Pro K550, K5400, K8600; HP Officejet Pro L7480, L7580, L7590, L7680, L7780

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

C9396AE

HP 88XL originalblekkpatron med høy kapasitet,
svart

~2450 sider

0,14 kg

882780155183

124 x 40 x 142 mm

*Testet i fargeskriveren HP Officejet Pro K550. Omtrentlig snitt basert på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av
innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
Alle Inkjet-blekkpatroner, blekkpatroner og skrivehoder fra HP garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse i garantiperioden.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan
endres uten forvarsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester.
Ikke noe på denne nettsiden må tolkes som en tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
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