Datablad

HP 935 värdepaket för kontor
(F6U78AE)

Perfekt för små företag som behöver skriva ut affärsdokument i färg, med jämn, hållbar1
och professionell kvalitet till en lägre sidkostnad än med färglaser2, med hjälp av patroner
med hög kapacitet som är enkla att beställa, installera och återvinna.3
HPs originalbläckpatroner är utformade för att konsekvent producera färgdokument av
professionell kvalitet till ett mycket bra pris. Räkna med hållbara 1 utskrifter med patroner som är
särskilt utformade för att fungera med din HP-skrivare.

Gläd dig åt företagsutskrifter av hög, jämn kvalitet.

Få ditt företag att synas med hjälp av originalbläckpatroner från HP som ger resultat som du kan räkna med. De specialdesignade patronerna samverkar
med skrivaren för att ge professionella resultat och minimera slöseriet med utskrifter.

Få ditt företag att synas.

Förvänta dig det bästa för ditt företag med bläckpatroner som hjälper dig att sticka ut i mängden. Skriv ut dokument i klara färger, som torkar snabbt, står
emot vatten och håller i årtionden2, med HPs originalpatroner med pigmentbläck.1

Gör verkliga besparingar, sida efter sida.

Räkna med mer för pengarna vid frekventa utskrifter, med separata HP originalbläckpatroner med hög kapacitet4 som ger en lägre sidkostnad än
färglaser.2

Kom igång med det du ska.

Fyll på förrådet av originalbläckpatroner från HP snabbt och enkelt. Du kan tryggt välja en patron som passar dina behov. Beställ bläckpatroner snabbt via
HP SureSupply Express.5 Och dra nytta av kostnadsfri, enkel återvinning med HP Planet Partners.3

1Blekningsbeständighet

grundad på pappersbranschens prognoser för syrafritt papper och HPs originalbläck; färgstabilitetsdata i rumstemperatur är baserade på liknande system som testats enligt ISO 11798 och ISO
18909. Vattenbeständigheten är baserad på HPs interna tester med papper med ColorLok ®-logotypen.
2Påståendet om kostnad per sida för färgutskrifter baseras på en jämförelse av majoriteten av alla färglaser-AIO med flera svep.
3Tillgängligheten till programmet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via
HP Planet Partners-programmet. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
4Baserat på HP 934XL svart original bläckpatron med hög kapacitet och HP 935XL original färgbläckpatroner med hög kapacitet. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Patroner med hög
kapacitet ingår ej; dessa köps separat. Värdet jämfört med uppskattat marknadspris och uppskattad sidkapacitet för HP 934/935 bläckpatroner med standardkapacitet. De faktiska priserna kan variera.
5Programmets omfattning och tillgänglighet kan variera i olika länder. Mer information finns på http://www.hp.com/learn/suresupply. Fungerar inte med Windows® 2000.
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Kompatibilitetsförklaring
HP OfficeJet Pro 6830 e-All-in-One skrivare

Produktspecifikationer
P/N

F6U78AE

Beskrivning

HP 935XL värdepaket för kontor, 75 ark/A4/210 x 297 mm

Identifikationsnummer

935XL

Materialstorlek

210 x 297 mm

Medievikt

80 g/m² (HP All-in-One skrivarpapper); 180 g/m² (HP Professional matt Inkjet-papper)

Slutför

Matt

Antal ark

75 ark i A4-format

I förpackningen

3 bläckpatroner: cyan, magenta, gul; 50 ark HP All-in-One skrivarpapper/A4; 25 ark HP Professional matt Inkjet-papper/A4

Förpackningens yttermått (paketet)

222 x 34 x 310 mm

Vikt

0,81 kg

UPC-kod

888182953235

Garanti
Alla HPs bläckpatroner och skrivhuvuden och relaterat förbrukningsmaterial är under garantitiden garanterat fria från defekter i fråga om material och utförande.
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Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli
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