Fişa de date

Cartuş de cerneală original HP 88XL negru, de mare
randament
(C9396AE)

Specialişti din echipe mici de lucru şi persoane individuale cu un înalt nivel de productivitate
Imprimaţi documente alb-negru de calitate laser, la un cost pe pagină cu până la 40% mai mic faţă de
lasere, utilizând cerneala HP. Faceţi economii cu acest cartuş de cerneală individual, de mare
capacitate. Cartuşele de cerneală HP oferă imprimări de calitate profesională, care rezistă la
decolorare.
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Negru de calitate laser, la un cost cu până la 40% mai mic decât la lasere.
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Imprimaţi text negru de calitate laser, la un cost cu până la 40% mai mic faţă de lasere, utilizând cerneala HP.1 Obţineţi o valoare excelentă cu cerneluri
individuale şi opţiuni pentru cartuşe de cerneală de mare capacitate. Rezultate consistente, profesionale, cu cartuşele de cerneală HP.

Obţineţi imprimări fiabile, utilizând cartuşele concepute pentru afaceri

Livraţi în mod constant lucrări imprimate impresionante, utilizând cartuşele de cerneală HP, concepute pentru firme. Îmbunătăţiţi calitatea documentelor,
utilizând hârtii pentru birou cu simbolul ColorLok. Easy Printer Care simplifică gestionarea consumabilelor pentru mai multe imprimante.

Contaţi pe HP pentru o experienţă de imprimare superioară

Contaţi pe performanţele constante, fiabile, ale cartuşelor de cerneală originale HP. Fiecare cartuş de cerneală original HP este absolut nou, pentru o
experienţă de imprimare superioară. HP Planet Partners facilitează reciclarea cartuşelor de imprimare goale.4

În comparaţie cu imprimantele laser sub 400 $. Mai multe detalii pe http://www.hp.com/go/officejet.
Pe baza previziunilor industriei de hârtie privind hârtia alcalină şi utilizării cernelurilor originale HP; date privind stabilitatea colorantului la temperatura camerei, bazate pe sisteme similare testate conform ISO 11798 şi
ISO 18909.
3 Facilităţile şi disponibilitatea programului pot varia de la o ţară la alta. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/learn/suresupply
4 Returnarea şi reciclarea cartuşelor de cerneală HP este disponibilă în 42 de ţări/regiuni şi teritorii din întreaga lume, acoperind 88% din pieţele vizate; pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/recycle.
5 Comparativ cu cartuşul de cerneală HP 88 Negru.
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Declaraţie de compatibilitate
HP Officejet Pro K550, K5400, K8600; HP Officejet Pro L7480, L7580, L7590, L7680, L7780

Specificaţii produs
Număr produs Descriere
C9396AE

Capacitateea medie a
cartuşului *

Cartuş de cerneală original HP 88XL negru, de mare ~2.450 pagini
randament

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

124 x 40 x 142 mm

0,14 kg

882780155183

*Testat cu imprimanta color HP Officejet Pro K550. Valoarea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 24711 sau pe metodologia de testare HP, la imprimare continuă. Capacitatea reală
variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
Este garantată absenţa defectelor de material şi de execuţie în perioada de garanţie pentru toate cartuşele de imprimare inkjet, cartuşele de cerneală şi capetele de imprimare HP.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi
modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele
produse şi servicii. Nicio prevedere din documentul de faţă nu trebuie interpretată ca o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice
sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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