Údajový list

Kazety HP 651 Ink Advantage
(C2P10AE, C2P11AE)

Ideálne na spoľahlivé vytváranie pútavých farieb a ostrého textu na prakticky čokoľvek –
dokumenty, fotografie laboratórnej kvality a iné – za skvelú cenu.
Originálne atramentové kazety HP sú vyvinuté tak, aby poskytovali trvácne farebné dokumenty a
fotografie , stranu po strane. Získajte hodnotu, ktorú očakávate od kaziet navrhnutých pre
spoluprácu s vašou tlačiarňou HP pre projekty doma, v práci a škole.
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Pokryte všetky potreby tlače – za skvelú cenu

Prineste si domov spoľahlivý výkon prakticky pre ľubovoľný projekt. Cenovo dostupné originálne atramentové kazety HP sú špeciálne navrhnuté na prácu s
vašou tlačiarňou HP, aby zabezpečili výsledky výnimočnej kvality.

Vaše výtlačky vzbudia pozornosť

Urobte dojem vytváraním dokumentov živých farieb a fotografií ako z fotoslužby. Výtlačky použitím originálnych atramentov HP odolávajú vyblednutiu –
takže zachovajú svoj pútavý vzhľad aj po dlhšom čase.1

Skutočné úspory pri každej stránke

Vychutnajte si tlač tak, ako ju očakávate – a bez plytvania peniazmi. Vytlačte všetky potrebné fotografie a dokumenty vo vysokej kvalite pomocou
originálnych atramentových kaziet HP, ktoré pomáhajú zabezpečiť konzistentné výsledky.

Tlačte jednoduchšie

Nech prebehne dokončovacia fáza projektov aj recyklácia kaziet bez starostí a jednoducho. Minimalizujte prerušenia pre nízku hladinu atramentu a využite
bezplatnú, jednoduchú recykláciu v rámci programu HP Planet Partners.2

Pri odhade stálosti obrázkov sa predpokladá tlač na fotografické papiere HP použitím originálneho atramentu HP. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printpermanence.
Dostupnosť programu sa v jednotlivých krajinách môže líšiť. Vrátenie a recyklácia originálnych kaziet HP je v súčasnosti dostupná prostredníctvom programu HP Planet Partners vo viac ako 50 krajinách, teritóriách a
regiónoch v Ázii, Európe a Severnej a Južnej Amerike. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Multifunkčná tlačiareň HP DeskJet Ink Advantage 5575; Multifunkčná tlačiareň HP DeskJet Ink Advantage 5645

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

C2P10AE

Čierna originálna atramentová kazeta HP 651 Ink
Advantage

Asi 600 strán

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

C2P11AE

Trojfarebná originálna atramentová kazeta HP 651
Ink Advantage

Asi 300 strán

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

*Testované v multifunkčnom zariadení HP DeskJet Ink Advantage 5645. Približná priemerná hodnota na základe normy ISO/IEC 24711 alebo testovacej metodológie HP a pri nepretržitej
tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Zaručujeme, že žiadna tlačová a atramentová kazeta a tlačové hlavy HP počas záručnej doby neobsahujú žiadne chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Na predaj iba v CIS, na Blízkom východe, v Afrike, AL, BG, BIH, CY, CZ, GR, HU, MD, ME, MK, MT, PL, RO, RS, SK, SLO, TR
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom
dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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