Datový list

HP 651 Inkoustové kazety Advantage
(C2P10AE, C2P11AE)

Ideální pro spolehlivý tisk působivých barev a ostrého textu pro všechny potřeby –
dokumenty, fotografie v profesionální kvalitě a další – za skvělou cenu.
Originální inkoustové kazety HP díky svému složení levně tisknou trvanlivé barevné dokumenty a
fotografie , stránku za stránkou. Získejte očekávanou hodnotu od kazet, které byly navrženy pro práci
s vaší tiskárnou HP k realizaci domácích, pracovních a školních projektů.
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Splňte své tiskové potřeby – za skvělou cenu

Zajistěte si spolehlivý domácí výkon pro prakticky každý projekt. Cenově dostupné originální inkoustové kazety HP byly navrženy speciálně pro práci s vaší
tiskárnou HP, aby poskytovaly spolehlivé výsledky.

Zajistěte svým výtiskům pozornost

Tiskněte dokumenty a fotografie, které zaujmou, v živých barvách a laboratorní kvalitě. Výtisky s použitím originálních inkoustů HP odolávají blednutí, díky
čemuž si dlouhodobě uchovávají působivý vzhled.1

Skutečné úspory, stránka za stránkou

Dopřejte si tisk způsobem, jaký očekáváte – a vyhněte se plýtvání penězi. Tiskněte všechny potřebné dokumenty a fotografie ve vysoké kvalitě s
originálními inkoustovými kazetami HP, které poskytují konzistentní výsledky.

Snadný tisk

Rychle a snadno realizujte projekty a recyklujte kazety. Minimalizujte prostoje díky upozornění na nízkou hladinu inkoustu a využívejte bezplatné, snadné
recyklace prostřednictvím programu HP Planet Partners.2

Stálost obrazu byla hodnocena na základě tisku pomocí originálních inkoustů HP na fotografické papíry HP. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printpermanence.
Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím
programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.
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Prohlášení o kompatibilitě
Tiskárna HP DeskJet Ink Advantage 5575 All-in-One; Tiskárna HP DeskJet Ink Advantage 5645 All-in-One

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

C2P10AE

HP 651 Černá originální inkoustová kazeta Advantage cca 600 stran

Průměrná výtěžnost kazety *

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(BHK) 889296160816
(BHL) 889296160823
(#302) 889296160809

C2P11AE

HP 651 Tříbarevná originální inkoustová kazeta
Advantage

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(BHK) 889296160854
(BHL) 889296160861
(#302) 889296160847

cca 300 stran

*Testováno na tiskárně HP DeskJet Ink Advantage 5645 All-in-One. Uváděná přibližná průměrná hodnota odpovídá normě ISO/IEC 24711 nebo metodice testování HP a dlouhodobému
tisku. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na tiskové kazety, inkoustové kazety a tiskové hlavy HP je během platnosti záruční doby poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
V prodeji pouze v CIS, na Středním východě, Africe, AL, BG, BIH, CY, CZ, GR, HU, MD, ME, MK, MT, PL, RO, RS, SK, SLO, TR
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručním listem přiloženým k těmto produktům a službám. Žádné ze zde
uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v
tomto dokumentu.
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