Datový list

HP 935 Sady Office Value
(F6U78AE)

Ideální pro malé firmy, které potřebují stálý tisk trvanlivých1 profesionálních barevných
pracovních dokumentů s nižší cenou za stránku než u barevných laserových tiskáren2 –
pomocí kazet s vysokou výtěžností, které se snadno objednávají, instalují a recyklují.3
Originální inkoustové kazety HP mají složení umožňující stálý tisk barevných dokumentů v
profesionální kvalitě za skvělou cenu. Spolehněte se na trvanlivé výtisky1 pomocí kazet, které
byly speciálně navrženy pro práci s vaší tiskárnou HP.

Získejte konzistentní firemní tisk, na který se můžete spolehnout.

Vystupte z davu s originálními inkoustovými kazetami HP, které zaručují spolehlivý firemní tisk. Speciálně navržené kazety spolupracují s vaší tiskárnou, aby
poskytovaly profesionální výsledky a minimalizovaly plýtvání při tisku.

Zajistěte své firmě pozornost.

Očekávejte ty nejlepší výsledky pro vaši firmu s kazetami, které vám pomohou vyniknout. Tiskněte dokumenty s živými barvami, které rychle zasychají,
jsou voděodolné a vydrží desetiletí – pomocí originálních pigmentových inkoustových kazet HP.1

Získejte skutečné úspory, stránku za stránkou.

S originálními samostatnými inkoustovými kazetami HP s vysokou výtěžností4 se můžete spolehnout na lepší užitnou hodnotu, neboť s nimi získáte nižší
cenu za stránku než u barevných laserových tiskáren.2

Věnujte se podnikání.

Rychle a snadno doplňujte originální tiskové kazety HP. S jistotou si vyberete kazetu, která vyhovuje vašim potřebám. Rychle objednávejte tiskové kazety
pomocí služby HP SureSupply Express.5 A využijte bezplatné, snadné recyklace prostřednictvím programu HP Planet Partners.3

1Odolnost

proti blednutí je založena na prognóze papírenského průmyslu pro nekyselé papíry a originální inkousty HP; údaje o stabilitě barviva při pokojové teplotě vycházejí z testů podobných systémů podle norem ISO
11798 a ISO 18909. Odolnost proti vodě je založena na interním testování společnosti HP pomocí papíru s logem ColorLok®.
2Údaje o ceně za stránku barevného tisku vycházejí z porovnání většiny víceprůchodových barevných laserových multifunkčních tiskáren (AiO).
3Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím
programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na stránce http://www/hp.com/recycle.
4Na základě originální černé inkoustové kazety HP 934XL s vysokou výtěžností a originálních barevných inkoustových kazet HP 935XL s vysokou výtěžností. Další informace naleznete na stránce
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Kazety s vysokou výtěžností nejsou součástí dodávky; musí se zakoupit samostatně. Hodnota ve srovnání s odhadovanou tržní cenou a výtěžností v počtu stran u inkoustových
kazet HP 934/935 se standardní výtěžností. Skutečné ceny se mohou lišit.
5Vlastnosti programu a jeho dostupnost se mohou v různých zemích lišit. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/learn/suresupply. Není kompatibilní se systémem Windows® 2000.
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Prohlášení o kompatibilitě
Tiskárna HP OfficeJet Pro 6830 e-All-in-One

Technické údaje o produktu
P/N

F6U78AE

Popis

HP 935XL Sady Office Value, 75 listů/A4/210 x 297 mm

Označení

935XL

Formáty médií

210 x 297 mm

Hmotnost médií

80 g/m² (papír HP All-in-One Printing Paper); 180 g/m² (papír HP Professional Matt Inkjet Paper)

Povrchová úprava

Matná

Počet listů

75 listů formátu A4

Obsah balení

3 inkoustové kazety: azurová, purpurová, žlutá; 50 listů papíru HP All-in-One Printing Paper/A4; 25 listů papíru HP Professional Matt
Inkjet Paper/A4

Rozměry balení výrobku

222 x 34 x 310 mm

Hmotnost

0,81 kg

Kód UPC

888182953235

Záruka
Na každou inkoustovou kazetu, tiskovou hlavu nebo související spotřební materiál HP se po celou záruční dobu poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze
zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v
tomto dokumentu.
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