Datasheet

HP 935 inktcartridges
(C2P24AE, C2P25AE, C2P26AE)

Ideaal als u goed uitziende zakelijke documenten wilt printen die voordeliger zijn per pagina
dan kleurenlaserafdrukken.1
Met originele HP high-capacity inktcartridges kunt u professionele kleurendocumenten printen
tegen lagere kosten per pagina dan laserprinters.1 Als u een cartridge gebruikt die speciaal
ontworpen is voor uw HP printer, krijgt u afdrukken die lang mooi blijven2.

U kunt erop rekenen dat de zakelijke afdrukken er goed uit zien.

Zorg dat uw bedrijf opvalt. Gebruik originele HP inktcartridges waar u echt op kunt rekenen. De cartridges die speciaal voor uw printer ontworpen zijn,
zorgen voor professionele resultaten zonder mislukkingen.

Zorg dat uw bedrijf opvalt.

Uw bedrijf is goed af met cartridges die kwaliteit leveren. Met originele HP inktcartridges op pigmentbasis drukt u heldere, kleurrijke documenten af die
snel drogen, waterbestendig zijn en lang mooi blijven.2

U kunt echt flink besparen, elke pagina opnieuw.

Als u veel afdrukt bent u voordeliger uit met originele HP high-capacity afzonderlijke inktcartridges3, omdat de prijs per pagina lager ligt dan met
kleurenlaser.1

Direct weer aan het werk.

Vul uw voorraad originele HP inktcartridges snel en eenvoudig aan. Kies een cartridge die aan uw wensen voldoet. Bestel cartridges in no-time met HP
SureSupply Express.4 Profiteer van gemakkelijke, kosteloze recycling via HP Planet Partners.5

1De

vergelijking van de kosten per pagina (CPP) is gebaseerd op de meeste kleurenlaserprinters onder €200 exclusief BTW en kleurenlaser-AiO's onder €300 exclusief BTW volgens gegevens van IDC uit Q4 2013. Meer
informatie: www.hp.com/eu/officejetpro.
2De lichtbestendigheid is gebaseerd op prognoses uit de papierindustrie voor zuurvrij papier en originele HP inkt; de stabiliteit van kleurstoffen bij kamertemperatuur is gebaseerd op vergelijkbare systemen, getest
volgens ISO 11798 en ISO 18909. De waterbestendigheid is gebaseerd op interne tests van HP op papier met het ColorLok®-logo.
3Gebaseerd op de HP 934XL originele high-capacity zwarte inktcartridge en HP 935XL originele high-capacity kleuren-inktcartridges. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
High-capacity cartridges zijn niet inbegrepen; moeten apart worden aangeschaft. Waarde in vergelijking met de geschatte winkelprijs en de gemiddelde paginaopbrengst van standaard HP 934/935 inktcartridges. De
werkelijke prijzen kunnen afwijken.
4De programmakenmerken en beschikbaarheid variëren per land. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/learn/suresupply. Geen ondersteuning voor Windows® 2000.
5Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via
het HP Planet Partners-programma. Kijk voor meer informatie op https://h30248.www3.hp.com/recycle/ereturns/welcome-hpe.asp?__cc=nl&__la=nl.
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Verklaring over compatibiliteit
HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One; HP Officejet Pro 6230 printer

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

C2P24AE

HP 935XL originele high-capacity cyaan inktcartridge ca. 825 pagina's

Gem. cartridgeopbrengst *

106 x 23 x 113,5 mm

40 gr

(BGX) 888182034613
(BGY) 888182034620

C2P25AE

HP 935XL originele high-capacity magenta
inktcartridge

ca. 825 pagina's

106 x 23 x 113,5 mm

40 gr

(BGX) 888182034637
(BGY) 888182034644

C2P26AE

HP 935XL originele high-capacity gele inktcartridge

ca. 825 pagina's

106 x 23 x 113,5 mm

40 gr

(BGX) 888182034651
(BGY) 888182034668

*Getest in HP Officejet Pro 6830. Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu afdrukken. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk,
afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
Elke inktcartridge, elke printkop en alle bijbehorende supplies van HP zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en constructiefouten tijdens de garantieperiode.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende
producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of
omissies in dit materiaal.
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