Dataark

HP 62XL høykapasitets svart original blekkpatron
(C2P05AE)

Ideell for familier som trenger pålitelige og holdbare1 utskrifter i laserkvalitet av
dokumenter for hjem, arbeid og skole. Disse patronene gir den forventede verdien side etter
side, og det er enkelt å bestille, installere og resirkulere dem.2
Originale høykapasitetsblekkpatroner fra HP gir holdbare dokumenter i laserkvalitet1, side etter
side. Få verdien du forventer fra blekkpatroner som er spesialutviklet for HP-skriveren med tanke
på prosjekter hjemme, på arbeid og i skole.

Sørg for å ha utskriftsbehovene dekket.

Få pålitelig ytelse for nesten hvilke som helst prosjekter hjemme. Originale HP-blekkpatroner er spesialkonstruert for å fungere med skriveren og gi flotte
og konsistente resultater – gjennom hele patronens levetid.

Få iøynefallende utskrifter.

Gjør inntrykk – få dokumenter i laserkvalitet med skarp tekst. Originalt HP-pigmentblekk tørker raskt, tåler vann og varer i tiår1, slik at utskriftene beholder
et skarpt utseende over tid.

Få kvaliteten du trenger til en rimelig pris.

Opplev utskrifter slik du forventer det – og unngå pengesløsing. Originale HP-blekkpatroner leverer sider du kan bruke uten å bekymre deg for ytelsen.
Velg valgfrie høykapasitetspatroner for å få mer for pengene ved hyppige utskrifter.3

Få gleden av enkle utskrifter.

Etterfyll originale HP-blekkpatroner raskt og uanstrengt. Du kan trygt velge patroner som passer ditt behov, og få gratis og enkel resirkulering gjennom HP
Planet Partners.2

1Falmingsbestandighet

basert på papirindustriens anslag for syrefritt papir og originalt HP-blekk; fargestabilitetsdata ved romtemperatur basert på lignende systemer som er testet i henhold til ISO 11798 og ISO 18909.
Vannbestandighet basert på intern HP-testing på papir med ColorLok®-logoen. Vurdering av lysekthet utført av Wilhelm Imaging Research, Inc. eller HP Image Permanence Lab.
2Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale kassetter/patroner fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet
Partners-ordning. Se http://www.hp.com/recycle for å få mer informasjon.
3Basert på HP 62XL høykapasitets svarte originale blekkpatroner og HP 62XL høykapasitets originale trefargers blekkpatroner. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.
Høykapasitetspatroner er ikke inkludert; kjøpes separat. Verdi sammenliknet med anslått utsalgspris og sidekapasitet for HP 62-blekkpatroner med standardkapasitet. Faktiske priser kan variere.
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Kompatibilitetserklæring
HP ENVY 5640 e-AiO, HP Officejet 5740 e-AiO, HP ENVY 7640 e-AiO

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

C2P05AE

HP 62XL høykapasitets svart original blekkpatron

~600 sider

0,06 kg

(ABE) 888793376768
(UUS) 888793376744
(UUQ) 888793376751

113 x 37 x 115 mm

*Omtrentlig snitt basert på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
Alle Inkjet-blekkpatroner, blekkpatroner og skrivehoder fra HP garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse i garantiperioden.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Kun for salg i EU, EFTA og AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan
endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike
produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller
redaksjonelle feil eller utelatelser.
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