Veri sayfası

HP 88XL Yüksek Verimli Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu
(C9396AE)

Küçük çalışma ekiplerindeki kurumsal profesyoneller ve yüksek verimlilikte çalışan bireyler
HP mürekkebini kullanarak lazer yazıcılardan %40'a varan oranda daha düşük sayfa başı maliyetle
lazer kalitesinde siyah belgeler yazdırın. Bu yüksek kapasiteli, ayrı siyah mürekkep kartuşunu
kullanarak daha fazla tasarruf elde edin. HP mürekkep kartuşları, solmaya karşı dayanıklı,
profesyonel kalitede çıktılar oluşturulmasını sağlar.
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Lazer yazıcılardan %40'a varan oranda daha düşük maliyete lazer kalitesinde siyahlar.
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HP mürekkebini kullanarak lazer yazıcılardan %40'a varan oranda daha düşük bir maliyetle lazer kalitesinde siyah metinler yazdırın.1 Ayrı mürekkepler ve
yüksek kapasiteli mürekkep kartuşu seçenekleri ile mükemmel avantajlar elde edin. HP mürekkep kartuşları ile tutarlı, profesyonel sonuçlar elde edin.

İşletmeler için tasarlanmış kartuşları kullanarak güvenilir çıktılar elde edin

İş amaçlı kullanım için tasarlanmış HP mürekkep kartuşlarını kullanarak her zaman etkileyici çıktılar elde edin. ColorLok simgeli ofis kağıtlarını kullanarak
belge kalitesini artırın. Kolay Yazıcı Bakımı, birden çok yazıcının sarf malzeme yönetimi kolaylaştırır.

Üstün yazdırma kalitesi için HP'ye güvenebilirsiniz

Tutarlı ve güvenilir performans için Orijinal HP mürekkep kartuşlarına güvenin. Her yeni Orijinal HP mürekkep kartuşu üstün baskı deneyimi sunar. HP
Planet Partners, boş yazıcı kartuşlarınızın geri dönüşümünü güvenli kılar.4

400 Doların altındaki lazer yazıcılarla karşılaştırılmıştır. Daha fazla ayrıntı için; http://www.hp.com/go/officejet adresini ziyaret edin.
Asitsiz kağıtlar ve Orijinal HP mürekkepleri için kağıt sanayi tahminleri esas alınmıştır; ISO 11798 ve ISO 18909'a uygun olarak test edilen benzer sistemleri temel alan oda sıcaklığındaki renklendirici stabilite verileri.
Program özellikleri ve piyasada bulunabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/learn/suresupply adresini ziyaret edin.
4HP mürekkep kartuşu iade ve geri dönüştürme hizmeti, dünyada 42 ülke ve bölgede verilmektedir (ulaşılabilen pazarın %88'ine tekabül eder); ayrıntılar için http://www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin.
5 HP 88 Siyah Mürekkep Kartuşu ile karşılaştırılmıştır.
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Uyumluluk bildirimi
HP Officejet Pro K550, K5400, K8600; HP Officejet Pro L7480, L7580, L7590, L7680, L7780

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

C9396AE

HP 88XL Yüksek Verimli Siyah Orijinal Mürekkep
Kartuşu

~2.450 sayfa

124 x 40 x 142 mm

0,14 kg

882780155183

*HP Officejet Pro K550 Renkli Yazıcı ile test edilmiştir. Yaklaşık ortalama için ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemleri ve kesintisiz baskı baz alınmıştır. Gerçek baskı kapasitesi basılan
sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP'nin mürekkep püskürtmeli baskı kartuşları, mürekkep kartuşları ve baskı kafalarının, garanti süresi boyunca hiç bir malzeme ve işçilik hatası barındırmadığı garanti edilir.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © Telif Hakkı 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir.
HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir
garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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