Dane techniczne

Czarny wkład atramentowy HP 88XL
(C9396AE)

Profesjonaliści w małych zespołach roboczych i zaawansowani użytkownicy indywidualni
Atramenty HP pozwalają drukować laserowej jakości czarny tekst w cenie do 40% niższej niż w
przypadku drukarek laserowych. Ten oddzielny wkład atramentowy o dużej pojemności zapewnia
większe oszczędności. Wkłady atramentowe HP umożliwiają drukowanie profesjonalnej jakości
dokumentów odpornych na blaknięcie.
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Laserowa jakość czerni w cenie do 40% niższej niż w przypadku drukarek laserowych.
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Atramenty HP pozwalają drukować laserowej jakości czarny tekst w cenie do 40% niższej niż w przypadku drukarek laserowych.1 Oddzielne wkłady
atramentowe i opcjonalne wkłady o dużej pojemności zapewniają doskonały stosunek wartości do ceny. Jednolite, profesjonalne rezultaty dzięki wkładom
atramentowym HP.

Niezawodne rezultaty podczas korzystania z wkładów przeznaczonych dla firm

Niezmiennie imponujące wydruki dzięki wkładom atramentowym HP zaprojektowanym do zastosowań firmowych. Papiery biurowe z symbolem ColorLok
pozwalają poprawić jakość dokumentów. Oprogramowanie Easy Printer Care upraszcza zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi do wielu drukarek.

Na doskonałym systemie druku HP można polegać

Oryginalne wkłady atramentowe HP zapewniają niezawodność i stałą, wysoką wydajność. Wszystkie oryginalne wkłady atramentowe HP są całkiem nowe
i gwarantują doskonałą jakość druku. Program HP Planet Partners pozwala w wygodny sposób przekazać zużyte wkłady do recyklingu.4

W porównaniu z drukarkami laserowymi w cenie poniżej 400 USD. Więcej informacji na stronie http://www.hp.com/go/officejet.
Na podstawie prognoz przemysłu papierniczego dot. papierów bezkwasowych, z oryginalnymi atramentami HP; dane o stabilności barwników w temperaturze pokojowej na podstawie testów zgodności podobnych
systemów z normami ISO 11798 i ISO 18909.
3 Zasady i dostępność programu mogą być różne w zależności od kraju. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/learn/suresupply.
4 System zwrotów i recyklingu wkładów atramentowych HP jest dostępny w 42 krajach i terytoriach na całym świecie — pokrywa 88% rynku na te akcesoria; Szczegóły na stronie http://www.hp.com/recycle.
5 W porównaniu z czarnym wkładem atramentowym HP 88.
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Informacje o zgodności
HP Officejet Pro K550, K5400, K8600; HP Officejet Pro L7480, L7580, L7590, L7680, L7780

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

C9396AE

Czarny wkład atramentowy HP 88XL

ok. 2450 stron

124 x 40 x 142 mm

0,14 kg

882780155183

*Przetestowano na kolorowej drukarce HP Officejet Pro K550. Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 24711 lub metodologię testów firmy HP dla druku ciągłego.
Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
HP gwarantuje, że wkłady drukujące, wkłady atramentowe i głowice drukujące HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na zdjęciach. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych
dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa
gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
4AA5-3784PLE, Lipiec 2014

