Datablad

Original HP 62XL-blækpatron med høj kapacitet, trefarvet
(C2P07AE)

En god løsning for familier, der har brug for driftssikker udskrivning af holdbare1 dokumenter
i laserkvalitet til hjemmet, arbejdet og skolen. Disse blækpatroner giver dem den kvalitet,
som de forventer – side efter side – og er nemme at genbestille, installere og genbruge.2
Originale HP-blækpatroner med stor kapacitet giver flotte og holdbare dokumenter og fotos1
side efter side. Få den kvalitet, du skal bruge til dine projekter derhjemme, på arbejdet og i skolen
med blækpatroner, der er specialdesignede til din HP-printer.

Hold dine udskrivningsbehov dækket.

Få driftsikker ydelse til alle hjemmets projekter. De originale HP-blækpatroner er udviklet, så de i samarbejde med printeren leverer holdbare resultater, der
skiller sig ud – i hele blækpatronens levetid.

Få udskrifter, der skiller sig ud.

Gør indtryk – udskriv dokumenter med levende farver samt fotos i professionel kvalitet. Originalt HP-blæk er vandfast og holder i årtier1 – dine udskrifter
vil blive lagt mærke til år efter år.

Få den kvalitet, du har brug for, til en god pris.

Få den udskrivningsoplevelse, du forventer – og undgå at spilde penge. Originale HP-blækpatroner leverer konstante resultater i en sådan grad, at du ikke
behøver bekymre dig om kvaliteten af hver enkelt udskrift. Ved tilkøb af patroner med stor kapacitet får du mere for pengene, hvis du udskriver i større
mængder.3

Vi har gjort udskrivning nemmere.

Du kan hurtigt og problemfrit genopfylde de originale HP-blækpatroner. Vælg trygt de patroner, der passer til dine behov, og få gratis og nem indlevering
til genbrug via HP Planet Partners.2

1Falmebeskyttelsen

er baseret på papirbranchens prognoser for syrefrit papir og originalt HP-blæk; dataene for farvestofstabilitet ved stuetemperatur er baseret på tilsvarende systemer testet i henhold til ISO 11798 og
ISO 18909. Vandbestandigheden er baseret på HP's interne test på papir med ColorLok®-logoet. Vurdering af lysbestandighed udført af Wilhelm Imaging Research, Inc. eller HP Image Permanence Lab.
2Programmet findes ikke i alle lande. HP's Planet Partners-programmet til returnering og genanvendelse af HP-blækpatroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika.
Der er flere oplysninger på http://www.hp.com/recycle.
3Baseret på original HP 62XL-blækpatron med stor kapacitet i sort og original, trefarvet HP 62XL-blækpatron med stor kapacitet. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Der medfølger ikke
blækpatroner med høj kapacitet; skal købes separat. Værdien er sammenlignet med den anslåede markedspris og den typiske sidekapacitet for HP 62-blækpatroner. De faktiske priser kan afvige herfra.
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Kompatibilitetserklæring
HP ENVY 5640 e-AiO, HP Officejet 5740 e-AiO, HP ENVY 7640 e-AiO

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet Mål (l x b x d)
*

Vægt

UPC-kode

C2P07AE

Original HP 62XL-blækpatron med høj kapacitet,
trefarvet

Omkring 415 sider

0,07 kg

(ABE) 888793376829
(UUS) 888793376805
(UUQ) 888793376812

113 x 37 x 115 mm

*Anslået gennemsnit baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetoder samt kontinuerlig udskrivning. Det faktiske antal sider varierer betydeligt, afhængigt af de udskrevne siders indhold
og andre faktorer. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP-blæktanke, -blækpatroner og -printhoveder garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Sælges kun i EU, EFTA og AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier
for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere
garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.
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