Údajový list

Čierna originálna atramentová kazeta s vysokou
výťažnosťou HP 88XL
(C9396AE)

Firemní profesionáli v malých pracovných tímoch a jednotlivci s vysokou produktivitou
Tlačte pomocou atramentu HP čiernobiele dokumenty v laserovej kvalite s nákladmi na stranu až o
40 % nižšími ako pri použití laserovej tlačiarne. Ušetrite viac s touto veľkokapacitnou samostatnou
atramentovou kazetou. Atramentové kazety HP poskytujú dokumenty profesionálnej kvality, ktoré sú
odolné voči vyblednutiu.
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Čierna farba laserovej kvality s nákladmi až o 40 % nižšími ako pri použití laserovej tlačiarne.
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Tlačte pomocou atramentu HP čierny text v laserovej kvalite s nákladmi až o 40 % nižšími ako pri použití laserovej tlačiarne.1 Získajte skvelú hodnotu so
samostatnými atramentovými kazetami a možnosťami veľkokapacitných atramentových kaziet.. Dosiahnite jednotné, profesionálne výsledky s
atramentovými kazetami HP.

Dosiahnite spoľahlivé výsledky pomocou kaziet navrhnutých na podnikanie

Produkujte pôsobivé výtlačky stabilnej kvality s použitím atramentových kaziet HP navrhnutých na podnikateľské použitie. Zvýšte kvalitu dokumentov s
kancelárskym papierom so symbolom ColorLok. Softvér Easy Printer Care zjednodušuje správu spotrebného materiálu pre viaceré tlačiarne.

Pokiaľ ide o mimoriadnu skúsenosť s tlačou, počítajte s HP

Spoľahnite sa na originálne atramentové kazety HP, ktoré poskytujú jednotný a spoľahlivý výkon. Každá originálna atramentová kazeta HP je úplne nová a
vytvára prvotriedne výtlačky. Program HP Planet Partners poskytuje pohodlnú recykláciu prázdnych tlačových kaziet.4

V porovnaní s laserovými zariadeniami do 400 dolárov. Ďalšie informácie: www.hp.com/go/officejet.
na základe prognóz papierenského priemyslu pre papiere bez obsahu kyseliny a originálne atramenty HP; Údaje o stabilite farbiva pri izbovej teplote sú odvodené od podobných systémov testovaných podľa noriem ISO
11798 a ISO 18909.
3 Funkcie a dostupnosť programu sa môžu v každej krajine líšiť. Podrobnejšie informácie nájdete na http://www.hp.com/learn/suresupply
4 Vrátenie a recyklovanie atramentových kaziet HP je možné v 42 krajinách a územiach na celom svete, čo pokrýva 88 % zásobovaného trhu; podrobnosti nájdete na adrese http://www.hp.com/recycle.
5 V porovnaní s čiernou atramentovou kazetou HP 88.
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Vyhlásenie o kompatibilite
HP Officejet Pro K550, K5400, K8600; HP Officejet Pro L7480, L7580, L7590, L7680, L7780

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

C9396AE

Čierna originálna atramentová kazeta s vysokou
výťažnosťou HP 88XL

asi 2450 strán

124 x 40 x 142 mm

0,14 kg

882780155183

*Testované na farebnej tlačiarni HP Officejet Pro K550. Približná priemerná hodnota je v súlade s normou ISO/IEC 24711 alebo pri testovacej metóde HP a nepretržitej tlači. Skutočná
výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Zaručujeme, že žiadna tlačová a atramentová kazeta a tlačové hlavy HP počas záručnej doby neobsahujú žiadne chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o
zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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