Fişa de date

Cartuşe HP 651 Ink Advantage
(C2P10AE, C2P11AE)

Soluţie ideală pentru a produce în mod fiabil culori atrăgătoare şi text clar, pentru practic
orice ai nevoie – documente, fotografii la calitate de laborator etc. – la o valoare deosebită.
Cartuşele de cerneală originale HP sunt formulate pentru a produce convenabil documente şi
fotografii color durabile, pagină după pagină. Obţii valoarea la care te aşteptaţi de la cartuşele
concepute pentru a funcţiona cu imprimanta HP, pentru proiectele de acasă, de la serviciu şi de la
şcoală.
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Îți acoperi cerinţele de imprimare – la o valoare excelentă

Poți aduce acasă performanţele fiabile, pentru practic orice proiect. Cartuşele de cerneală originale HP sunt accesibile şi concepute special pentru a
funcţiona cu imprimanta HP, pentru a asigura constant rezultate remarcabile.

Documentele tale devin ușor de remarcat

Produci documente color vii şi fotografii de calitate laser, care pot face impresie. Imprimatele cu cerneală originală HP rezistă la decolorare – astfel încât îşi
vor menţine aspectul atrăgător în timp.1

Economii reale, pagină după pagină

Te bucuri de imprimare conform așteptărilor şi eviţi irosirea banilor. Imprimi toate fotografiile şi documentele de înaltă calitate de care ai nevoie, utilizând
cartuşe de cerneală originale HP, care asigură rezultate constante.

Imprimarea se simplifică

Realizezi fără griji şi fără efort finisarea proiectelor şi reciclarea cartuşelor. Minimizezi întreruperile, cu alerte privind terminarea cernelii şi te bucuri de
reciclarea simplă şi gratuită prin programul HP Planet Partners.2

Estimări privind persistenţa imaginilor, bazate pe cerneluri originale HP imprimate pe hârtii foto HP. Pentru mai multe informaţii, vizitează http://www.hp.com/go/printpermanence.
Disponibilitatea programului variază. Serviciile de returnare şi reciclare a cartuşelor originale HP sunt disponibile 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, vizitează http://www.hp.com/recycle.
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Declaraţie de compatibilitate
Imprimantă HP Deskjet Ink Advantage 5575 All-in-One; Imprimantă HP Deskjet Ink Advantage 5645 All-in-One

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a cartuşului * Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

C2P10AE

Cartuş de cerneală original HP 651 Ink Advantage
Negru

~600 pagini

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

C2P11AE

Cartuş de cerneală original HP 651 Ink Advantage
Tricolor

~300 pagini

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

*Testat cu HP DeskJet Ink Advantage 5645 All-in-One. Valoarea medie aproximativă se bazează 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
Este garantată absenţa defectelor de material şi de execuţie în perioada de garanţie pentru toate cartuşele de imprimare inkjet, cartuşele de cerneală şi capetele de imprimare HP.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
De vânzare numai în CIS, Orientul Mijlociu, Africa, AL, BG, BIH, CY, CZ, GR, HU, MD, ME, MK, MT, PL, RO, RS, SK, SLO, TR
Produsul poate să difere faţă de cele prezentate în imagini. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi
modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele
produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau
editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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