Datablad

HP 935-blækpatroner
(C2P24AE, C2P25AE, C2P26AE)

Perfekt til produktion af professionelle forretningsdokumenter, som du kan stole på – til
en lavere pris pr. side end med farvelaserprintere.1
De originale HP-blækpatroner med høj kapacitet er designet, så de altid leverer farvedokumenter
i professionel kvalitet til en lavere pris pr. side end med laserprintere.1 Med disse patroner, der er
specialdesignet til at arbejde sammen med din HP-printer, er du sikret holdbare2 udskrifter.

En professionel printer, du kan stole på.

De originale HP-blækpatroner giver resultater, du kan stole på, og får din virksomhed til at skille sig ud. De specialdesignede patroner arbejder sammen
med printeren med henblik på at sikre professionelle resultater og minimere antallet af mislykkede udskrifter.

Få din virksomhed til at skille sig ud.

Patronerne får din virksomhed til at skille sig ud og gør, at du kan forvente det bedste. Med de originale HP-pigmentblækpatroner kan du udskrive skarpe
og farverige dokumenter, der tørrer hurtigt, er vandfaste og holder i årtier.2

Reelle besparelser, side efter side.

Du får mere for pengene ved hyppig udskrivning med de originale, individuelle HP-blækpatroner med høj kapacitet3, der sikrer en lavere pris pr. side i
forhold til farvelaserprintere.1

Få arbejdet fra hånden.

Du kan hurtigt og nemt genopfylde de originale HP-blækpatroner. Vælg trygt en patron, der opfylder dine behov. Bestil patroner hurtigt med HP
SureSupply Express4, og få gratis, nem indlevering til genbrug via HP Planet Partners.5

3Beregning

af prisen pr. side (CPP) er baseret på de fleste farvelaserprintere til under € 200 ekskl. moms og All-in-One-modeller af farvelaserprintere til under € 300 ekskl. moms, Q4 2013 IDC. Læs mere på:
www.hp.com/eu/officjetpro.
2 Falmeresistensen er baseret på papirbranchens prognoser for syrefrit papir og originalt HP-blæk; data for farvestofstabilitet ved stuetemperatur er baseret på tilsvarende systemer testet i henhold til ISO 11798 og ISO
18909. Vandbestandighed er baseret på HP's interne test på papir med ColorLok ® logoet.
3Baseret på de originale sorte HP 934XL-blækpatroner med høj kapacitet og de originale HP 935XL-farveblækpatroner med høj kapacitet. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Der medfølger
ikke patroner med høj kapacitet; skal købes separat. Værdien er sammenlignet med den anslåede markedspris og den typiske sidekapacitet for HP 934-/935-blækpatronerne. De faktiske priser kan afvige herfra.
4Programfunktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land. Du kan få mere at vide på http://www.hp.com/learn/suresupply. Ikke kompatibel med Windows® 2000.
5Programmet fås ikke i alle lande. HP's Planet Partners program til returnering og genanvendelse af originale HP-blækpatroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og
Sydamerika. Du kan få flere oplysninger på http://www/hp.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring
HP OfficeJet Pro 6830 e-All-in-One; HP OfficeJet Pro 6230-printer

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet Mål (l x b x d)
*

Vægt

UPC-kode

C2P24AE

Original HP 935XL-blækpatron med høj kapacitet,
cyan

Omkring 825 sider

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034613
(BGY) 888182034620

C2P25AE

Original HP 935XL-blækpatron med høj kapacitet,
magenta

Omkring 825 sider

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034637
(BGY) 888182034644

C2P26AE

Original HP 935XL-blækpatron med høj kapacitet, gul Omkring 825 sider

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034651
(BGY) 888182034668

*Testet i HP OfficeJet Pro 6830. Omtrentligt gennemsnit baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetode og vedvarende 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
Alle HP printpatroner, printhoved og relaterede forbrugsvarer 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
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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