Veri sayfası

HP 935 Office Avantajlı Paketler
(F6U78AE)

Sipariş edilmesi, takılması ve geri dönüştürülmesi kolay olan yüksek kapasiteli kartuşları
kullanarak, renkli lazer yazıcılara2 kıyasla daha düşük bir sayfa başı maliyetine her
zaman profesyonel kalitede, dayanıklı1 renkli iş belgeleri yazdırmak isteyen küçük
işletmeler için idealdir 3
Orijinal HP mürekkep kartuşları, uygun bir maliyete her zaman profesyonel kalitede renkli belgeler
sunacak şekilde tasarlanmıştır. HP yazıcınızla sorunsuz çalışacak şekilde özel olarak tasarlanan
kartuşlardan elde edeceğiniz dayanıklı1 baskılara güvenin.

Güvenebileceğiniz tutarlı iş baskıları elde edin.

Güvenebileceğiniz sonuçlar sunan Orijinal HP Mürekkep Kartuşları ile işinizde fark yaratın. Özel olarak tasarlanmış kartuşlar, yazıcınızla sorunsuz çalışarak
profesyonel sonuçlar sunar ve baskı israfını en aza indirir.

İşinizin dikkat çekmesini sağlayın.

Dikkatleri çekmenize yardımcı olan kartuşlarla işinizde en iyi olun. Orijinal HP pigmentli mürekkep kartuşlarını kullanarak çabuk kuruyan, suya dayanıklı ve
yıllarca solmayan canlı renklerde belgeler yazdırın.1

Her sayfada gerçek tasarruf elde edin.

Renkli lazer yazıcılara göre daha düşük sayfa başı maliyeti sağlayan Orijinal HP yüksek kapasiteli bağımsız mürekkep kartuşları4 ile sık baskı işlerinde daha
yüksek avantajlar elde edin.2

İşlerinize geri dönün.

Orijinal HP Mürekkep Kartuşlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde yenileyin. İhtiyaçlarınıza uygun kartuşu güvenli bir şekilde seçin. HP SureSupply Express ile
kartuşları hızlı bir şekilde sipariş edin.5 Ayrıca HP Planet Partners aracılığıyla ücretsiz, kolay geri dönüşümün keyfini yaşayın.3

1Asitsiz

kağıtlar ve Orijinal HP mürekkepleri için solmaya karşı dayanıklılık sonuçları kağıt sanayi tahminlerine dayalıdır; benzer sistemlere dayanan oda sıcaklığındaki renklendirici stabilite verileri, ISO 11798 ve ISO 18909
uyarınca test edilmiştir. Suya karşı dayanıklılık karşılaştırmasında ColorLok® logolu kağıt kullanılarak HP şirket içi testi baz alınmıştır.
2Renkli baskı sayfa başı maliyet beyanında çok geçişli renkli lazer AiO'ların çoğunluğu karşılaştırılmaktadır.
3 Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Orijinal HP Kartuşu iade ve geri dönüşümü, HP Planet Partners programı aracılığıyla Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da bulunan 50'den fazla ülkede/bölgede
mevcuttur. Daha fazla bilgi için http://www/hp.com/recycle adresini ziyaret edin.
4HP 934XL Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu ve HP 935XL Yüksek Kapasiteli Renkli Orijinal Mürekkep Kartuşları esas alınır. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Yüksek
kapasiteli kartuşlar ürüne dahil değildir; Lütfen ayrıca satın alınız. Tahmini piyasa satış fiyatı ile standart kapasiteli HP 934/935 mürekkep kartuşlarının sayfa kapasitesi karşılaştırma değeri. Gerçek fiyat değişiklik
gösterebilir.
5Program özellikleri ve kullanılabilirlik ülkeye/bölgeye göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/learn/suresupply adresini ziyaret edin. Windows® 2000 ile uyumlu değildir.
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Uyumluluk bildirimi
HP OfficeJet Pro 6830 e-All-in-One Yazıcı

Ürün Özellikleri
P/N

F6U78AE

Tanım

HP 935XL Office Avantajlı Paket-75 ypr/A4/210 x 297 mm

Seçilebilirlik

935XL

Ortam boyutu

210 x 297 mm

Ortam ağırlığı

80 g/m² (HP All-in-One Baskı Kağıdı); 180 g/m² (HP Profesyonel Mat Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı Kağıdı)

Son

Mat

Yaprak sayısı

A4 boyutunda 75 yaprak

Kutu içindekiler

3 mürekkep kartuşu: camgöbeği, macenta, sarı; 50 yaprak HP All-in-One Yazıcı Kağıdı/A4; 25 yaprak HP Profesyonel Mat Mürekkep
Püskürtmeli Yazıcı Kağıdı/A4;

Ürün paketi boyutu (ek paket)

222 x 34 x 310 mm

Ağırlık

0.81 kg

UPC Kodu

888182953235

Garanti
HP, mürekkep kartuşlarının, baskı kafalarının ve ilgili sarf malzemelerinin her birinin, garanti süresi boyunca herhangi bir malzeme ve işçilik hatası yaşatmayacağını garanti eder.

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 belirtilmiştir. 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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