Datablad

HP 88XL svart bläckpatron med hög kapacitet, original
(C9396AE)

Företagsproffs i små arbetsgrupper och personer med hög produktivitet
Skriv ut svartvita dokument av laserkvalitet med upp till 40 % lägre sidkostnad än med laser genom
att använda HP-bläck. Spara mer med denna separata bläckpatron med hög kapacitet.
HP-bläckpatroner ger utskrifter av professionell kvalitet som står emot blekning.
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Svart laserkvalitet med upp till 40 % lägre kostnad än laser.

1

Skriv ut svart text av laserkvalitet med upp till 40 % lägre kostnad än med laser genom att använda HP-bläck.1 Få mycket för pengarna med separata
bläckpatroner och bläckpatroner med hög kapacitet som tillval. Säkerställ konsekventa, professionella resultat med HPs bläckpatroner.

Få tillförlitliga utskrifter med kassetter som utformats för företag

Leverera konsekventa imponerande utskrifter genom att använda företagsanpassade HP-bläckpatroner. Förbättra dokumentkvaliteten genom att
använda kontorspapper med ColorLok-symbolen. Easy Printer Care gör det enklare att hantera förbrukningsmaterial för flera skrivare.

Räkna med HP för en överlägsen utskriftsupplevelse

Du kan lita på att du får jämna och tillförlitliga resultat med HP original bläckpatroner. Varje HP original bläckpatron är helt ny, vilket ger överlägsen
utskriftsprestanda. Med HP Planet Partners kan du bekvämt återvinna tomma bläckpatroner.4

Jämfört med laserskrivare under USD 400. Mer information på http://www.hp.com/go/officejet.
Grundat på pappersbranschens förutsägelser för syrafritt papper och HP originalbläck; stabilitetsdata för färgämnen i rumstemperatur är baserade på liknande system som testats enligt ISO 11798 och ISO 18909.
Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder. Mer information finns på http://www.hp.com/learn/suresupply
4 Retur och återvinning av HPs bläckpatroner är tillgänglig i 42 länder och territorier världen över, vilket täcker 88 % av den adresserbara marknaden; gå till http://www.hp.com/recycle om du vill veta mer.
5 Jämfört med HP 88 svart bläckpatron.
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Datablad | HP 88XL svart bläckpatron med hög kapacitet, original

Kompatibilitetsförklaring
HP Officejet Pro K550, K5400, K8600; HP Officejet Pro L7480, L7580, L7590, L7680, L7780

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

C9396AE

HP 88XL svart bläckpatron med hög kapacitet,
original

~2 450 sidor

124 x 40 x 142 mm

0,14 kg

882780155183

*Testad med HP Officejet Pro K550 färgskrivare. Ungefärligt medelvärde baserat på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar
betydligt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HPs bläckpatroner med skrivhuvuden, bläckpatroner och separata skrivhuvuden är under garantitiden garanterat fria från defekter i material och utförande.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli
inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och
tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.
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