Fişa de date

Cartuşe de cerneală HP 935
(C2P24AE, C2P25AE, C2P26AE)

Soluţie ideală pentru a produce documente de calitate profesională pentru afaceri, pe care
puteţi conta, cu un cost pe pagină mai mic decât la laserele color.1
Cartuşele de cerneală originale de capacitate extinsă HP sunt formulate pentru a produce în mod
constant documente color profesionale, la un cost pe pagină mai mic faţă de lasere.1 Contaţi pe
imprimate durabile2, de la cartuşele concepute special pentru a funcţiona cu imprimanta HP.

Bucuraţi-vă de imprimări de afaceri deosebite, pe care puteţi conta.

Faceţi-vă firma remarcată, utilizând cartuşe de cerneală originale HP, care asigură rezultate pe care puteţi conta. Cartuşele proiectate special funcţionează
cu imprimanta pentru a oferi rezultate profesionale şi a reduce la minimum imprimatele inutile.

Faceţi-vă remarcată firma.

Aşteptaţi-vă la cele mai bune rezultate, utilizând cartuşe care contribuie la evidenţierea firmei dvs. Imprimaţi documente în culori vii, care se usucă rapid,
rezistă la apă şi durează zeci de ani, cu cartuşele de cerneală cu pigmenţi originale HP.2

Obţineţi economii reale, pagină după pagină.

Contaţi pe o valoare mai bună pentru imprimările frecvente cu cartuşele de cerneală originale de capacitate extinsă HP3, care asigură un cost pe pagină mai
mic decât în cazul laserelor color.1

Reluaţi rapid activitatea.

Reaprovizionarea cu cartuşe de cerneală originale HP se face simplu şi rapid. Alegeţi cu încredere un cartuş care corespunde cerinţelor dvs. Comandaţi
cartuşele rapid, cu HP SureSupply Express.4 Şi bucuraţi-vă de reciclarea simplă, gratuită, prin programul HP Planet Partners.5

1Afirmaţia

privind costul pe pagină se bazează pe majoritatea imprimantelor laser color sub 200 € fără TVA şi echipamentelor AiO laser color sub 300 € fără TVA, conform IDC Trim. IV 2013. Pentru detalii, vizitaţi:
www.hp.com/eu/officjetpro.
2Rezistenţa la decolorare presupune previziunile industriei de hârtie privind hârtia alcalină şi cerneluri originale HP; datele privind stabilitatea colorantului la temperatura camerei presupun sisteme similare testate
conform ISO 11798 şi ISO 18909. Rezistenţa la apă se bazează pe testarea internă HP, utilizând hârtie cu sigla ColorLok®.
3Valabil pentru cartuşul de cerneală original de capacitate extinsă HP 934XL Negru şi pentru cartuşele de cerneală originale de capacitate extinsă HP 935XL Color. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Cartuşele de capacitate extinsă nu sunt incluse; cumpăraţi-le separat. Valoare comparată cu preţul estimat de pe piaţă şi cu capacitatea în pagini imprimate a cartuşelor de
cerneală de capacitate standard HP 934/935. Preţul real poate varia.
4Caracteristicile şi disponibilitatea programului pot varia de la o ţară/regiune la alta. Pentru informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/learn/suresupply. Nu este compatibil cu Windows® 2000.
5Disponibilitatea programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor originale HP este disponibilă în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din Asia, Europa, America de Nord şi America de Sud prin programul HP
Planet Partners. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www/hp.com/recycle.
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Declaraţie de compatibilitate
HP OfficeJet Pro 6830 e-All-in-One; imprimantă HP Officejet Pro 6230

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a
cartuşului *

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

C2P24AE

Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP ~825 pagini
935XL Cyan

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034613
(BGY) 888182034620

C2P25AE

Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP ~825 pagini
935XL Magenta

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034637
(BGY) 888182034644

C2P26AE

Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP ~825 pagini
935XL Galben

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034651
(BGY) 888182034668

*Testat cu HP OfficeJet Pro 6830. Medie aproximativă bazată pe ISO/IEC 24711 sau pe metodologia de testare HP, la imprimare continuă. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de
conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
Fiecare cartuş de cerneală, cap de imprimare şi consumabil înrudit de la HP este garantat în privinţa defectelor de material şi de manoperă în timpul perioadei de garanţie.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute pe acest site se pot modifica
fără notificări prealabile. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele din declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc aceste produse şi servicii. Nici o
prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanţie suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială
existentă pe acest site.
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