Veri sayfası

HP 62 Üç Renkli Orijinal Mürekkep Kartuşu
(C2P06AE)

Ev, iş ve okul için lazer kalitesinde, dayanıklı1 belgeleri güvenle yazdırmak isteyen aileler
için ideal. Bu kartuşlar ailelere her sayfada bekledikleri maliyetleri elde etmelerini sağlar ve
kolayca yeniden sipariş edilebilir, takılabilir ve geri dönüştürülebilir.2
Orijinal HP Mürekkep Kartuşları, her sayfada güvenilir bir şekilde göz alıcı, dayanıklı renkli belgeler ve
fotoğraflar sunar. HP yazıcınızla sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanan kartuşlarla evde, iş yerinde ve
okulda gerçekleştirdiğiniz projelerde beklediğiniz üstünlükleri elde edin.
1

Baskı gereksinimlerinizi karşılayın.

Hemen hemen tüm projeler için evinizde güvenilir performans elde edin. Orijinal HP Mürekkep Kartuşları, kartuşunuzun ömrü boyunca tutarlı bir şekilde
mükemmel sonuçlar sunmak üzere yazıcınızla sorunsuz çalışacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

Dikkat çekici baskılar.

Canlı renkli belgeler ve laboratuvar kalitesinde fotoğraflarla müşterilerinizi etkileyin. Orijinal HP mürekkeplerinin suya ve solmaya karşı1 dayanıklılığı
sayesinde baskılarınız yıllar sonra bile göz alıcı olur.

İhtiyacınız olan kaliteye mükemmel bir maliyete sahip olun.

Beklediğiniz yöntemlerle yazdırma deneyimi elde edin ve para israfından kaçının. Orijinal HP Mürekkep Kartuşları, performans konusunda endişe duymadan
kullanabileceğiniz sayfalar sunar. İsteğe bağlı yüksek kapasiteli kartuşları seçerek sık yapılan baskılarda daha yüksek avantajlar elde edin.

Kolay baskı imkanı elde edin.

Orijinal HP Mürekkep Kartuşlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde yenileyin. Gereksinimlerinize uygun kartuşları güvenli bir şekilde seçin ve HP Planet Partners
aracılığıyla ücretsiz ve kolay geri dönüştürme imkanı elde edin.2

1Asitsiz

kağıtlar ve Orijinal HP mürekkepleri için solmaya karşı dayanıklılık sonuçları kağıt sanayi tahminlerine dayalıdır; benzer sistemlere dayanan oda sıcaklığındaki renklendirici kararlılık verileri, ISO 11798 ve ISO 18909
uyarınca test edilmiştir. Suya karşı dayanıklılık karşılaştırmasında ColorLok® logolu kağıt kullanılarak HP şirket içi testi baz alınmıştır. Wilhelm Imaging Research, Inc. veya HP Image Permanence Lab. şirketinin fotoğraf
görüntüsü kalıcılık değerlendirmesi.
2Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Orijinal HP kartuşu iade ve geri dönüşümü, HP Planet Partners programı aracılığıyla, şu anda Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da bulunan 50'den fazla ülkede ve
bölgede mevcuttur. Daha fazla bilgi için http://www.hp.com.tr/geridonusum adresini ziyaret edin.
3HP 62XL Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu ve HP 62XL Yüksek Kapasiteli Üç Renkli Orijinal Mürekkep Kartuşları esas alınır. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Yüksek
kapasiteli kartuşlar dahil değildir; lütfen ayrıca satın alınız. Tahmini perakende fiyatı ile standart kapasiteli HP 934/62 mürekkep kartuşlarının sayfa kapasitesi karşılaştırma değeri. Gerçek fiyat değişiklik gösterebilir.
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Uyumluluk bildirimi
HP ENVY 5640 e-AiO, HP Officejet 5740 e-AiO, HP ENVY 7640 e-AiO

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

C2P06AE

HP 62 Üç Renkli Orijinal Mürekkep Kartuşu

~165 sayfa

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

*Yaklaşık ortalama için ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemleri ve kesintisiz baskı baz alınmıştır. Gerçek baskı kapasiteleri, 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
Sadece AB, EFTA ve AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR bölgelerinde satış içindir
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