Dataark

HP 935-blekkpatroner
(C2P24AE, C2P25AE, C2P26AE)

Ideell for produksjon av forretningsdokumenter i profesjonell kvalitet – til en lavere pris
per side enn fargelasere.1
Originale HP høykapasitets blekkpatroner er utviklet for å alltid produsere fargedokumenter
av profesjonell kvalitet til en lavere pris per side enn fargelasere.1 Stol på holdbare2 utskrifter
fra patroner som er laget spesielt for å fungere sammen med HP-skriveren.

Gled deg over konsekvent forretningsutskrift som du kan stole på.

Få bedriften til å skille seg ut i mengden med originale HP-blekkpatroner som leverer resultater du kan stole på. Spesialutviklede blekkpatroner fungerer
med skriveren for å gi profesjonelle resultater og redusere bortkastede utskrifter.

Sørg for at bedriften blir lagt merke til.

Forvent det beste for bedriften med patroner som hjelper den med å skille seg ut. Skriv ut livfulle fargedokumenter som tørker raskt, er vannbestandige
og varer i tiår, med originale HP pigmentblekkpatroner.2

Reelle besparelser, side etter side.

Stol på bedre økonomi ved hyppig utskrift med separate, originale HP høykapasitets blekkpatroner3 som gir en lavere pris per side enn fargelasere.1

Gå tilbake til jobben.

Etterfyll originale HP-blekkpatroner raskt og enkelt. Velg trygt en blekkpatron som dekker dine behov. Bestill patroner raskt med HP SureSupply Express.4
Og få gratis, enkel resirkulering via HP Planet Partners.5

1Påstander

om pris per side (CPP) er basert på majoriteten av fargelaserskrivere < €200 uten mva, fargelaser-AiOer < €300 uten mva, Q4 2013 IDC. Du finner mer informasjon på: www.hp.com/eu/officejetpro.
basert på papirindustriens anslag for syrefritt papir og originalt HP-blekk; fargestabilitetsdata ved romtemperatur basert på lignende systemer som er testet i henhold til ISO 11798 og ISO 18909.
Vannbestandighet basert på intern HP-testing på papir med ColorLok®-logoen.
3Basert på HP 934XL høykapasitets svart original blekkpatron og HP 935XL høykapasitets originale fargeblekkpatroner. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon. Høykapasitetspatroner er
ikke inkludert; kjøpes separat. Verdi sammenliknet med anslått utsalgspris og sidekapasitet for HP 934/935-blekkpatroner med standardkapasitet. Faktiske priser kan variere.
4Programfunksjoner og tilgjengelighet kan variere fra land til land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke http://www.hp.com/learn/suresupply. Ikke kompatibel med Windows® 2000.
5Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale kassetter/patroner fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet
Partners-ordning. Se http://www/hp.com/recycle for mer informasjon.
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Kompatibilitetserklæring
HP OfficeJet Pro 6830 e-All-in-One; HP OfficeJet Pro 6230-skriver

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

C2P24AE

HP 935XL høy kapasitet cyan original blekkpatron

~825 sider

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034613
(BGY) 888182034620

C2P25AE

HP 935XL høy kapasitet magenta original
blekkpatron

~825 sider

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034637
(BGY) 888182034644

C2P26AE

HP 935XL høy kapasitet gul original blekkpatron

~825 sider

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034651
(BGY) 888182034668

*Testet i HP OfficeJet Pro 6830. Omtrentlig gjennomsnitt basert på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet
på utskriftssidene og andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
Alle tonerkassetter, blekkpatroner, skrivehoder og beslektet rekvisita fra HP garanteres fritt for defekter i materialer og utførelse i garantiperioden.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan
endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike
produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller
redaksjonelle feil eller utelatelser.
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