Dane techniczne

HP 62 podwójny zestaw z oryginalnymi
czarnymi/trójkolorowymi atramentami
(J3M80AE)

Idealne rozwiązanie do druku wytrzymałych1 dokumentów kolorowych wysokiej jakości oraz
zdjęć o jakości porównywalnej z pracownią fotograficzną, w domu, pracy i szkole. Te łatwe
w zamawianiu, instalacji i recyklingu wkłady zapewniają wysoką jakość druku.2
Oryginalne wkłady atramentowe HP umożliwiają drukowanie atrakcyjnych dokumentów i zdjęć o
trwałych kolorach za każdym razem. Wkłady, które zostały specjalnie zaprojektowane do realizacji
domowych, zawodowych i szkolnych projektów przy użyciu Twojego modelu drukarki HP, zapewniają
wysoką jakość druku.
1

Zapewnij realizację swoich potrzeb w zakresie drukowania.

Zapewnij niezawodną jakość i wydajność drukowania praktycznie każdego projektu. Oryginalne wkłady atramentowe HP zostały zaprojektowane
specjalnie z myślą o współpracy z Twoją drukarką w celu niezawodnego zapewniania atrakcyjnych rezultatów drukowania – przez cały okres eksploatacji
wkładu drukującego.

Wydruki, dzięki którym zwrócisz na siebie uwagę.

Zrób wrażenie – drukuj dokumenty w żywych kolorach, zdjęcia o jakości porównywalnej z pracownią fotograficzną oraz dokumenty z wyraźnym tekstem
laserowej jakości. Oryginalne atramenty HP są odporne na wodę i nie blakną przez dziesięciolecia1 – dzięki temu Twoje wydruki nie stracą z czasem na
atrakcyjności.

Jakość, której potrzebujesz, po korzystnej cenie.

Korzystaj z możliwości drukowania zgodnych z Twoimi oczekiwaniami – bez marnowania środków. Oryginalne wkłady atramentowe HP zapewniają
drukowanie bez obaw o jakość i wydajność. Wybierz opcjonalne wysokowydajne wkłady drukujące, aby zapewnić korzystniejszą cenę przy częstym
drukowaniu.3

Drukowanie stało się łatwiejsze.

Skorzystaj z szybkiego i łatwego uzupełniania oryginalnych wkładów atramentowych HP. Wybierz wkłady drukujące, które odpowiadają Twoim potrzebom
i korzystaj z bezpłatnego i łatwego recyklingu w ramach programu HP Planet Partners.2
1Odporność

na blaknięcie na podstawie prognoz przemysłu papierniczego dot. papierów bezkwasowych, z oryginalnymi atramentami HP; dane dotyczące stabilności barwników w temperaturze pokojowej oparto na
podobnych systemach testowanych zgodnie z wymogami norm ISO 11798 i ISO 18909. Dane dotyczące odporności na działanie wody pochodzą z wewnętrznych testów firmy HP przeprowadzanych na papierze z logo
ColorLok®. Ocena trwałości ekspozycyjnej dokonana przez firmę Wilhelm Imaging Research Inc. lub HP Image Permanence Lab.
2Dostępność programu jest uzależniona od regionu. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling oryginalnych wkładów HP na obszarze ponad 50 krajów, terytoriów i regionów w Azji, Europie i obu
Amerykach. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.hp.com/recycle.
3W oparciu o wysokowydajny, oryginalny, czarny wkład atramentowy HP 62XL oraz wysokowydajne, oryginalne, trójkolorowe wkłady atramentowe HP 62XL. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Wysokowydajne wkłady drukujące nie wchodzą w skład zestawu; należy je zakupić osobno. Wartość w porównaniu z szacowaną ceną detaliczną i średnią wydajnością wkładów
atramentowych HP 62 o standardowej pojemności. Rzeczywiste ceny mogą się różnić.
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Informacje o zgodności
Urządzenie wielofunkcyjne HP ENVY 5640 e-AiO, urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 5740 e-AiO, urządzenie wielofunkcyjne HP ENVY 7640 e-AiO

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

J3M80AE

HP 62 podwójny zestaw z oryginalnymi
czarnymi/trójkolorowymi atramentami

Na 1 wkład: ok. 200 stron w
czerni, ok. 165 stron w druku
trójkolorowym

161 x 53 x 241 mm

0,28 kg

888793306819

*Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 24711 lub metodologię testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od
zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
HP gwarantuje, że wkłady drukujące, wkłady atramentowe i głowice drukujące HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Dostępny wyłącznie w UE, Norwegii i Chorwacji
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym
dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych
wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy
techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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