Datablad

HP 935 Ink Cartridge
(C2P24AE, C2P25AE, C2P26AE)

Idealisk för att producera affärsdokument av professionell kvalitet som du kan lita på – till
lägre sidkostnad än färglaser.1
HP original bläckpatroner med hög kapacitet är utformade för att konsekvent producera
professionella färgdokument till lägre kostnad per sida jämfört med laserskrivare.1 Räkna
med hållbara 2 utskrifter med bläckpatroner som är särskilt utformade för att fungera med
din HP-skrivare.
Gläd dig åt affärsutskrifter av hög, jämn kvalitet.

Se till att ditt företag skiljer sig från mängden med HP original bläckpatroner som ger tillförlitliga resultat. Specialdesignade bläckpatroner samverkar med
skrivaren och ger professionella resultat med minimalt utskriftsspill.

Få ditt företag att synas.

Förvänta dig det bästa för ditt företag med hjälp av bläckpatroner som ser till att du skiljer dig från mängden. Skriv ut livfulla färgdokument som torkar
snabbt, står emot vatten och håller i decennier med HP original bläckpatroner med pigmentbläck.2

Gör verkliga besparingar, sida efter sida.

Få mer för pengarna när du skriver ut ofta med separata HP original bläckpatroner med hög kapacitet3 som ger lägre sidkostnad än färglaser.1

Kom igång med det du ska.

Köp nya HP original bläckpatroner snabbt och enkelt. Välj tryggt en bläckpatron som passar dina behov. Beställ bläckpatroner snabbt med HP SureSupply
Express.4 Dra nytta av kostnadsfri och enkel återvinning via HP Planet Partners.5

1Kostnaden

per sida (CPP) är baserad på majoriteten av färglaserskrivarna i prisklassen < 200 euro exkl. moms och färglaser-AiO i prisklassen < 300 euro exkl. moms, Q4 2013 enligt IDC. Mer information finns på:
www.hp.com/eu/officjetpro.
2Blekningsbeständigheten är baserad på pappersbranschens prognoser för syrafritt papper och HP:s originalbläck; färgstabilitetsdata i rumstemperatur är baserade på liknande system som testats enligt ISO 11798 och
ISO 18909. Vattenbeständigheten är baserad på HP:s interna tester med papper med ColorLok ®-logotypen.
3Baserat på HP 934XL svart original bläckpatron med hög kapacitet och HP 935XL färg original bläckpatroner med hög kapacitet. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Bläckpatroner med
hög kapacitet ingår ej; dessa köps separat. Värdet jämfört med uppskattat marknadspris och sidkapacitet för HP 934/935 bläckpatroner med standardkapacitet. De faktiska priserna kan variera.
4Programmets omfattning och tillgänglighet kan variera i olika länder. Mer information finns på http://www.hp.com/learn/suresupply. Fungerar inte med Windows ® 2000.
5Tillgängligheten till programmet varierar. Retur och återvinning av HP originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via
HP Planet Partner-programmet. Mer information finns på http://www/hp.com/recycle.
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Kompatibilitetsförklaring
HP OfficeJet Pro 6830 e-All-in-One; HP OfficeJet Pro 6230 skrivare

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

C2P24AE

HP 935XL High Yield Cyan Original @@@@Ink
Cartridge@@@@

~825 sidor

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034613
(BGY) 888182034620

C2P25AE

HP 935XL High Yield Magenta Original @@@@Ink
Cartridge@@@@

~825 sidor

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034637
(BGY) 888182034644

C2P26AE

HP 935XL High Yield Yellow Original @@@@Ink
Cartridge@@@@

~825 sidor

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034651
(BGY) 888182034668

*Testad i HP OfficeJet Pro 6830. Ungefärligt medelvärde baserat på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på
de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
Alla HPs bläckpatroner och skrivhuvuden och relaterat förbrukningsmaterial är under garantitiden garanterat fria från defekter i fråga om material och utförande.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli
inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna
och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta
dokument.
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