Dane techniczne

Wkłady atramentowe HP 935
(C2P20AE, C2P21AE, C2P22AE)

Idealne, niezawodne rozwiązanie do drukowania profesjonalnej jakości dokumentów
biznesowych – w doskonałej cenie.
Oryginalne wkłady atramentowe HP zostały zaprojektowane tak, aby niezmiennie zapewniać
profesjonalną jakość kolorowych wydruków w korzystnej cenie. Trwałość wydrukó w1
zapewniana przez wkłady stworzone specjalnie z myślą o Twojej drukarce.

Jednolite i niezawodne rezultaty drukowania w firmie.

Wyróżnij się, używając oryginalnych wkładów atramentowych HP gwarantujących doskonałe rezultaty. Specjalnie zaprojektowane wkłady współpracują z
drukarką, zapewniając profesjonalne rezultaty i minimum strat.

Spraw, by Twoja firma została zauważona.

Wkłady, które pomagają się wyróżnić podczas realizacji celów biznesowych. Oryginalne wkłady HP z atramentem pigmentowym pozwalają drukować
wyraziste, kolorowe dokumenty, które szybko wysychają, są odporne na działanie wody i mogą przetrwać dziesięciolecia.1

Prawdziwe oszczędności, strona po stronie.

Niezawodnie niższe koszty częstego drukowania przy użyciu oryginalnych wkładów atramentowych HP zaprojektowanych specjalnie dla Twojej drukarki.

Wróć do gry.

Możesz szybko i łatwo uzupełniać zapasy oryginalnych wkładów atramentowych HP. Wybierz wkład odpowiedni do Twoich potrzeb. Usługa HP
SureSupply Express pozwala szybko zamawiać wkłady.2 Dodatkowo możesz cieszyć się darmowym, łatwym recyklingiem w ramach programu HP Planet
Partners.3

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®.
2Zasady i dostępność programu mogą być różne w zależności od kraju. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.hp.com/learn/suresupply. Brak zgodności z systemem Windows 2000.
3Dostępność 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 http://www/hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności
Urządzenie wielofunkcyjne e-All-in-One HP OfficeJet Pro 6830; Drukarka HP OfficeJet Pro 6230

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

C2P20AE

HP 935 oryginalny wkład atramentowy błękitny

ok. 400 stron

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888793177808
(BGY) 888793177815

C2P21AE

HP 935 oryginalny wkład atramentowy purpurowy

ok. 400 stron

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888793177846
(BGY) 888793177853

C2P22AE

HP 935 oryginalny wkład atramentowy żółty

ok. 400 stron

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888793177884
(BGY) 888793177891

*Testy przeprowadzone na urządzeniu HP OfficeJet Pro 6830. Średnia wydajność szacowana na podstawie normy ISO/IEC 24711 lub metodologii testów 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 każdy wkład atramentowy, głowica drukująca i powiązane materiały eksploatacyjne 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
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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