Tiedot

HP 935 -mustekasetit
(C2P24AE, C2P25AE, C2P26AE)

Sopii erinomaisesti luotettavien ammattilaatuisten yritysasiakirjojen tuottamiseen
–edullisempaan sivuhintaan kuin värilasereilla.1
Alkuperäiset riittoisat HP-mustekasetit on suunniteltu tuottamaan jatkuvasti ammattilaatuisia
väridokumentteja lasertulostimia alhaisempaan sivuhintaan.1 Saat kestäviä2 tulosteita
kaseteilla, jotka on suunniteltu erityisesti toimimaan HP-tulostimen kanssa.

Nauti tasaisesta ja luotettavasta yritystulostamisesta.

Paranna yrityksesi erottuvuutta alkuperäisillä HP-mustekaseteilla, joiden tulokset ovat luotettavia. Erikoisvalmisteiset mustekasetit tuottavat tulostimesi
kanssa ammattimaisia tuloksia ja minimoivat tulosteiden haaskauksen.

Hanki yrityksellesi huomiota.

Liiketoimintasi parhaaksi mustekasetit, jotka auttavat sinua erottumaan joukosta. Tulosta tarkkoja väridokumentteja, jotka kuivuvat nopeasti, hylkivät
vettä ja kestävät vuosikymmeniä, käyttämällä HP:n alkuperäisiä pigmenttipohjaista mustetta sisältäviä mustekasetteja.2

Saat todellista säästöä sivu toisensa jälkeen.

Saat enemmän vastinetta rahoillesi alkuperäisillä riittoisilla erillisillä HP-mustekaseteilla3, joiden sivuhinta on värilasertulostimia edullisempi.1

Palaa liiketoimiin.

Voit täydentää alkuperäiset HP-mustekasetit nopeasti ja helposti. Valitse luottavaisin mielin kasetti, joka sopii tarpeisiisi. Voit tilata kasetit nopeasti HP
SureSupply Express -palvelun avulla.4 Lisäksi kierrätys on maksutonta ja helppoa HP Planet Partners -ohjelman välityksellä.5

1Sivuhintavertailussa

verrataan useimpia alle 200 euron värilasertulostimia (ilman alv:tä) ja alle 300 euron värilasermonitoimilaitteita (ilman alv:tä) (Q4, 2013, IDC). Katso lisätietoja osoitteesta:
www.hp.com/eu/officjetpro.
2Haalistumattomuus 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.
3Perustuu alkuperäisiin mustiin HP 934XL -mustekasetteihin sekä alkuperäisiin värillisiin HP 935XL -mustekasetteihin. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Suurkapasiteettiset
mustekasetit eivät sisälly pakkaukseen; hankittava erikseen. Arvo verrattuna arvioituun jälleenmyyntihintaan ja vakioriittoisten HP 934/935 -mustekasettien keskimääräiseen sivuriittoisuuteen. Todellinen hinnoittelu
saattaa vaihdella.
4Ohjelman sisältö ja saatavuus saattavat vaihdella maittain. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/learn/suresupply. Ei sovi yhteen Windows® 2000 -version kanssa.
5 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.fi/kierratys.
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Yhteensopivuuslausunto
HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One; HP Officejet Pro 6230 -tulostin

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

C2P24AE

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x
syvyys)

Paino

UPC-tunnus

HP 935XL, alkuperäinen riittoisa syaani mustekasetti noin 825 sivua

106×23×113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034613
(BGY) 888182034620

C2P25AE

HP 935XL, alkuperäinen riittoisa magenta
mustekasetti

noin 825 sivua

106×23×113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034637
(BGY) 888182034644

C2P26AE

HP 935XL, alkuperäinen riittoisa keltainen
mustekasetti

noin 825 sivua

106×23×113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034651
(BGY) 888182034668

*Testattu HP OfficeJet Pro 6830 -tulostimessa. Likimääräinen keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711 -testausmenetelmiin tai HP:n testausmenetelmiin jatkuvan tulostuksen aikana. Todellinen
riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
Takaamme, että kukin HP:n mustekasetti, tulostuspää ja niihin liittyvät tarvikkeet ovat vapaita kaikista materiaali- ja valmistusvioista takuun voimassaolon aikana.

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