Datový list

HP 62 Tříbarevná originální inkoustová kazeta
(C2P06AE)

Ideální pro rodiny, které potřebují spolehlivý tisk v laserové kvalitě a trvanlivé1 dokumenty
pro domácí, pracovní a školní projekty. Tyto kazety, které se vyznačují snadným
objednáváním, instalací a recyklací, jim poskytnou očekávanou užitnou hodnotu, stránku za
stránkou.2
Originální inkoustové kazety HP spolehlivě tisknou trvanlivé, působivé barevné dokumenty a
fotografie , stránku za stránkou. Získejte očekávanou hodnotu od kazet, které byly speciálně
navrženy pro práci s vaší tiskárnou HP pro realizaci domácích, pracovních a školních projektů.
1

Pokryjte své tiskové potřeby.

Zajistěte si spolehlivý domácí výkon pro prakticky každý projekt. Originální inkoustové kazety HP byly navrženy speciálně pro práci s vaší tiskárnou, aby
poskytovaly trvanlivé a vynikající výsledky – po celou dobu životnosti kazety.

Zajistěte svým výtiskům pozornost.

Udělejte dojem – tiskněte dokumenty s živými barvami a fotografie v kvalitě tiskového studia. Originální inkousty HP jsou voděodolné a vydrží celá
desetiletí1 – díky tomu si vaše výtisky dlouhodobě uchovají poutavý vzhled.

Získejte potřebnou kvalitu za skvělou cenu.

Dopřejte si tisk způsobem, jaký očekáváte – a vyhněte se plýtvání penězi. Originální inkoustové kazety HP produkují výtisky, o jejichž kvalitě nemusíte
vůbec pochybovat. Vyberte si volitelné kazety s vysokou výtěžností a získáte výhodnější cenu pro častý tisk.3

Těšte se na snadný tisk.

Rychle a snadno doplňujte originální inkoustové kazety HP. Rozhodněte se pro kazety, které vyhoví vašim potřebám, a využijte bezplatnou, snadnou
recyklaci prostřednictvím programu HP Planet Partners.2

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®. Hodnocení trvanlivosti zobrazení fotografií společností Wilhelm Imaging Research, Inc. nebo
laboratoří HP Image Permanence Lab.
2Dostupnost 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.
3Na základě originální černé inkoustové kazety HP 62XL s vysokou výtěžností a originálních tříbarevných inkoustových kazet HP 62XL 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 62 se standardní výtěžností. Skutečné ceny se mohou lišit.
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Prohlášení o kompatibilitě
HP ENVY 5640 e-AiO, HP Officejet 5740 e-AiO, HP ENVY 7640 e-AiO

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

C2P06AE

HP 62 Tříbarevná originální inkoustová kazeta

cca 165 stran

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 888793376799
(UUS) 888793376775
(UUQ) 888793376782

*Uváděná přibližná průměrná hodnota odpovídá normě ISO/IEC 24711 nebo metodice testování HP a dlouhodobému tisku. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných
stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na tiskové kazety, inkoustové kazety a tiskové hlavy HP je během platnosti záruční doby poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
K prodeji pouze v zemích EU, EFTA a AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
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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