Adatlap

HP 651 Ink Advantage patronok
(C2P10AE, C2P11AE)

Ideális a látványos színeket és tűéles szövegeket tartalmazó dokumentumok, laborminőségű
fényképek és egyéb nyomatok megbízható nyomtatásához – nagyszerű áron.
Az eredeti HP tintapatronok minden oldalon kiemelkedő minőségű, tartós színes dokumentumokat
és fényképeket biztosítanak. A HP nyomtatóhoz tervezett patronok az otthoni, munkahelyi és iskolai
projektek során is az elvárt minőséget nyújtják.
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Minden nyomtatási igényét fedezheti – nagyszerű áron

Szinte bármilyen projekt esetében megbízható teljesítményt érhet el otthonában. A kedvező árú eredeti HP tintapatronokat kifejezetten úgy tervezték,
hogy HP nyomtatójával együtt használva egyenletes, kiemelkedő eredményt biztosítsanak.

Készítsen lenyűgöző nyomatokat

Hatásos, élénk színű dokumentumokat és laborminőségű fényképeket nyomtathat. Az eredeti HP tintákkal készült nyomatok ellenállnak a fakulásnak, így
sokáig látványosak maradnak1.

Valós megtakarítás minden lapon

Igényeinek megfelelően nyomtathat – pénzpazarlás nélkül. Minden fontos fényképet és dokumentumot kiváló minőségben nyomtathat ki az eredeti HP
tintapatronokkal, amelyek egyenletes eredményeket biztosítanak.

Egyszerű nyomtatás

Aggodalmak nélkül és könnyedén végezheti el az utómunkákat és hasznosíthatja újra a patronokat. Az alacsony tintaszintre való figyelmeztetések révén
csökkentheti a leállások számát, valamint ingyenesen és egyszerűen hasznosíthatja újra patronjait a HP Planet Partners program keretében2.
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képminőség tartósságára vonatkozó becslések a HP fotópapírokra nyomtatott eredeti HP tintákon alapulnak. További információ: http://www.hp.com/go/printpermanence.
program elérhetősége változhat. Az eredeti HP patronok visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában, jelenleg több mint 50
országban érhető el. További információ: http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP DeskJet Ink Advantage 5575 All-in-One nyomtató; HP DeskJet Ink Advantage 5645 All-in-One nyomtató

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

C2P10AE

HP 651 fekete eredeti Ink Advantage patron

~600 oldal

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

C2P11AE

HP 651 háromszínű eredeti Ink Advantage patron

~300 oldal

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

*HP DeskJet Ink Advantage 5645 All-in-One nyomtatóval tesztelve. Becsült átlagérték az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján, folyamatos nyomtatás
mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancia
A HP tintapatronjai és nyomtatófejei anyagukban és kidolgozásukban garantáltan hibátlanok a garanciaidőn belül.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
Csak a következő régiókban érhető el: FÁK, Közel-Kelet, Afrika, AL, BG, BIH, CY, CZ, GR, HU, MD, ME, MK, MT, PL, RO, RS, SK, SLO, TR
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A
HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és mulasztásokért.
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