Tiedot

HP 62XL, alkuperäinen riittoisa kolmivärimustekasetti
(C2P07AE)

Erinomainen ratkaisu perheille, joiden on tulostettava lasertasoisia, kestäviä1 asiakirjoja
kotiin, töihin ja kouluun. Nämä kasetit tuottavat edulliset tulosteet sivu toisensa jälkeen,
ja niiden tilaaminen, asentaminen ja kierrättäminen on helppoa.2
Riittoisat, alkuperäiset HP:n mustekasetit tuottavat varmasti näyttäviä, kestäviä väriasiakirjoja ja
valokuvia1 sivu toisensa jälkeen. HP-tulostimeesi sopiviksi suunnitellut mustekasetit tuottavat työja kouluprojekteihisi sekä omiin hankkeisiisi sopivat tulosteet edullisesti.

Tulostustarpeesi tulevat täytettyä.

Saat kaikkin kodin tulostustöihin uutta varmuutta. Alkuperäiset HP-mustekasetit on suunniteltu toimimaan HP-tulostimen kanssa ja tuottamaan aina yhtä
upeat tulokset kasetin koko käyttöiän ajan.

Hanki tulosteillesi huomiota.

Tee vaikutus – saat näyttäviä värillisiä asiakirjoja ja ammattilaistason valokuvia. Alkuperäiset HP-musteet hylkivät vettä ja säilyvät vuosikymmeniä1, joten
tulosteet näyttävät hyviltä aikojenkin päästä.

Saat odottamasi laadun edullisesti.

Tulostus sujuu odotuksien mukaan, ja vältät rahan tuhlaamisen. Alkuperäisillä HP-mustekaseteilla tulostat käyttökelpoisia sivuja suorituskyvystä
huolehtimatta. Valitse lisävarusteena saatavat suurkapasitteetiset värikasetit jatkuvaan tulostukseen, jolloin säästät rahaa.3

Tulostusta vaivatta.

Alkuperäisten HP-mustekasettien täydentäminen on nopeaa ja vaivatonta. Voit valita kasetit, jotka sopivat tarpeisiisi, ja kierrättää ne maksutta helposti HP
Planet Partners -ohjelman kautta.2

1Haalistumattomuus

perustuu paperialan hapottomia papereita ja alkuperäisiä HP-musteita koskeviin ennusteisiin; väriaineen kestävyystiedot huoneenlämmössä perustuvat ISO 11798- ja ISO 18909 -vaatimusten
mukaan tehtyihin samanlaisten järjestelmien testeihin. Vedenkestävyys perustuu HP:n sisäiseen testaukseen ColorLok®-merkityllä paperilla. Valokuvien kestävyys Wilhelm Imaging Researchin tai HP:n
kuvankestävyyslaboratorion testissä.
2 Ohjelman saatavuus vaihtelee. HP Planet Partners -ohjelman ansiosta alkuperäisiä HP-mustekasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 50 maassa tai alueella Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
3Perustuu alkuperäiseen mustaan HP 62XL -mustekasettiin sekä alkuperäisiin kolmivärisiin HP 62XL -mustekasetteihin. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Suurkapasiteettiset
mustekasetit eivät sisälly pakkaukseen; hankittava erikseen. Arvo verrattuna arvioituun jälleenmyyntihintaan ja vakioriittoisten HP 62 -mustekasettien sivuriittoisuuteen. Todellinen hinnoittelu saattaa vaihdella.
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Yhteensopivuuslausunto
HP ENVY 5640 e-AiO, HP Officejet 5740 e-AiO, HP ENVY 7640 e-AiO

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x
syvyys)

Paino

UPC-tunnus

C2P07AE

HP 62XL, alkuperäinen riittoisa
kolmivärimustekasetti

noin 415 sivua

113 × 37 × 115 mm

0,07 kg

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

*Likimääräinen keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711- tai HP:n testausmenetelmiin jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden
tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
Takaamme, että HP:n väripatruunoissa, mustesäiliöissä ja tulostuspäissä ei esiinny materiaali- ja valmistusvikoja takuun voimassaolon aikana.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
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