Veri sayfası

HP 935 Mürekkep Kartuşları
(C2P24AE, C2P25AE, C2P26AE)

Renkli lazer yazıcılara göre daha düşük sayfa başı maliyetine, güvenebileceğiniz
profesyonel kalitede iş belgeleri üretmek için idealdir.1
Orijinal HP Yüksek Kapasiteli Mürekkep Kartuşları, lazer yazıcılara göre daha düşük sayfa başı
maliyetine her zaman profesyonel renkli belgeler üretmek için formüle edilmiştir.1 HP
yazıcınızla çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış kartuşların dayanıklı2 baskısına güvenin.

Güvenebileceğiniz tutarlı ofis baskılarının keyfini çıkarın.

Güvenebileceğiniz sonuçlar veren orijinal HP mürekkep kartuşları ile işinizi ön plana çıkarın. Özel olarak tasarlanmış kartuşlar, profesyonel sonuçlar sunmak
ve baskı israfını en aza indirmek için yazıcınızla birlikte çalışır.

İşinizin dikkat çekmesini sağlayın.

Ön plana çıkmanıza yardımcı olan kartuşlarla işinizde en iyi sonuçları bekleyin. Orijinal HP pigmentli mürekkep kartuşlarını kullanarak çabuk kuruyan, suya
dayanıklı ve yıllarca solmayan canlı renklere sahip belgeler yazdırın.2

Her sayfada gerçek tasarrufun farkına varın.

Renkli lazer yazıcılara göre sayfa başına daha düşük maliyet sağlayan orijinal HP yüksek kapasiteli bağımsız mürekkep kartuşları 3 ile sık yazdırmada daha
iyi bir fiyata güvenin.1

Tekrar işe koyulun.

Orijinal HP Mürekkep Kartuşlarınızı hızlı ve kolayca yenileyin. İhtiyaçlarınıza uygun kartuşu güvenli bir şekilde seçin. Kartuşları HP SureSupply Express ile hızlı
bir şekilde sipariş edin.4 HP Planet Partners aracılığıyla ücretsiz ve kolay geri dönüşümün keyfini yaşayın.5

1KDV

hariç 200 Euro'dan ucuz renkli yazıcıların, KDV hariç 300 Euro'dan ucuz renkli lazer AiO yazıcıların çoğuna göre iddia edilen sayfa başı maliyeti (CPP), Q4 2013 IDC Ayrıntılar için, bkz: www.hp.com/eu/officjetpro.
kağıtlar ve Orijinal HP mürekkepleri için solmaya karşı dayanıklılık sonuçları kağıt sanayi tahminlerine dayalıdır; benzer sistemlere dayanan oda sıcaklığındaki renklendirici stabilite verileri, ISO 11798 ve ISO 18909
uyarınca test edilmiştir. Suya karşı dayanıklılık karşılaştırmasında ColorLok® logolu kağıt kullanılarak HP şirket içi testi baz alınmıştır.
3HP 934XL Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu ve HP 935XL Yüksek Kapasiteli Renkli Orijinal Mürekkep Kartuşları esas alınmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Yüksek
kapasiteli kartuşlar dahil değildir; Lütfen ayrıca satın alınız. Tahmini piyasa satış fiyatı ile standart kapasiteli HP 934/935 mürekkep kartuşlarının sayfa kapasitesi karşılaştırma değeri. Gerçek fiyat değişiklik gösterebilir.
4Program özellikleri ve kullanılabilirlik ülkeye/bölgeye göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/learn/suresupply adresini ziyaret edin. Windows® 2000 ile uyumlu değildir.
5Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Orijinal HP kartuşu iade ve geri dönüşümü, HP Planet Partners programı aracılığıyla, Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da bulunan 50'dan fazla ülkede ve bölgede
mevcuttur. Daha fazla bilgi için http://www/hp.com/recycle adresini ziyaret edin.
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Uyumluluk bildirimi
HP OfficeJet Pro 6830 e-All-in-One; HP OfficeJet Pro 6230 Yazıcı

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

C2P24AE

HP 935XL Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal
Mürekkep Kartuşu

~825 sayfa

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034613
(BGY) 888182034620

C2P25AE

HP 935XL Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal
Mürekkep Kartuşu

~825 sayfa

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034637
(BGY) 888182034644

C2P26AE

HP 935XL Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal Mürekkep
Kartuşu

~825 sayfa

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034651
(BGY) 888182034668

*HP OfficeJet Pro 6830'da test edilmiştir. ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemine ve kesintisiz baskıya göre yaklaşık değer. Gerçek baskı kapasitesi basılan sayfaların içeriğine ve diğer
etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP, mürekkep kartuşlarının, baskı kafalarının ve ilgili sarf malzemelerinin her birinin, garanti süresi boyunca herhangi bir malzeme ve işçilik hatası yaşatmayacağını garanti eder.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © Telif Hakkı 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir.
HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir
garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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