Datablad

HP 62XL trefärgs original bläckpatron med hög kapacitet
(C2P07AE)

Idealiska för familjer som behöver skriva ut tillförlitliga och hå llbara1 dokument av
laserkvalitet för hemmet, jobbet och skolan. De här patronerna ger det värde de förväntar sig,
sida efter sida, och är enkla att beställa, installera och återvinna.2
HPs originalbläckpatroner med hög kapacitet levererar konsekvent enastående och hållbara
färgdokument och foton1, sida efter sida. Få det värde du förväntar dig, med patroner som är
särskilt utformade för att fungera med din HP-skrivare, för projekt hemma, på jobbet och i skolan.

Täck dina utskriftsbehov.

Du får tillförlitlig prestanda hemma för praktiskt taget alla projekt. HPs originalbläckpatroner är specialdesignade för att fungera med din skrivare och ge
genomgående jämna och enastående resultat – under patronens hela livslängd.

Skapa utskrifter som märks.

Gör intryck med dokument i klara färger och foton av labbkvalitet. HPs originalbläck är vattenbeständigt och håller i årtionden1 - så att dina utskrifter
behåller sitt iögonfallande utseende trots att tiden går.

Få den kvalitet du behöver, till ett mycket bra pris.

Skriv ut på det sätt som du förväntar dig – enkelt och kostnadseffektivt. HPs originalbläckpatroner ger utskrifter som du kan använda utan att oroa dig
över kvaliteten. Välj bläckpatroner med hög kapacitet som tillval, så får du mer för pengarna om du skriver ut ofta.3

Njut av enkla utskrifter.

Du kan fylla på ditt lager av HPs originalbläckpatroner snabbt och utan ansträngning. Du kan tryggt välja de bläckpatroner som passar för dina behov och
använda dig av kostnadsfri, enkel återvinning via HP Planet Partners.2

1Blekningsbeständighet

grundad på pappersbranschens prognoser för syrafritt papper och HPs originalbläck; färgstabilitetsdata i rumstemperatur är baserade på liknande system som testats enligt ISO 11798 och ISO
18909. Vattenbeständigheten är baserad på HPs interna tester med papper med ColorLok ®-logotypen. Värden för visningsbeständighet för foton framtagna av Wilhelm Imaging Research, Inc. eller HP Image
Permanence Lab.
2Tillgängligheten till programmet varierar. Retur och återvinning av HP originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via
HP Planet Partner-programmet. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
3Baserat på HP 62XL svart original bläckpatron med hög kapacitet och HP 62XL trefärgs original bläckpatron med hög kapacitet. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Bläckpatroner med
hög kapacitet ingår ej; dessa köps separat. Värdet jämfört med uppskattat marknadspris och sidkapacitet för HP 62 bläckpatroner med standardkapacitet. De faktiska priserna kan variera.
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Kompatibilitetsförklaring
HP ENVY 5640 e-AiO, HP Officejet 5740 e-AiO, HP ENVY 7640 e-AiO

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

C2P07AE

HP 62XL trefärgs original bläckpatron med hög
kapacitet

~415 sidor

113 x 37 x 115 mm

0,07 kg

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

*Ungefärligt medelvärde baserat på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna sidornas innehåll
och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HPs bläckpatroner med skrivhuvuden, bläckpatroner och separata skrivhuvuden är under garantitiden garanterat fria från defekter i material och utförande.
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