Veri sayfası

HP 651 Ink Advantage Kartuşlar
(C2P10AE, C2P11AE)

Belgeler, stüdyo kalitesinde fotoğraflar ve dahası gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm baskılar için
göz alıcı renkleri ve net metinleri güvenilir bir şekilde ve uygun fiyata üretmek için idealdir.
Orijinal HP mürekkep kartuşları sayfalarca dayanıklı renkli belge ve fotoğrafı uygun fiyata üretecek
şekilde tasarlanmıştır. Ev, işyeri ve okuldaki projeleriniz için kullandığınız HP yazıcınızla birlikte
sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanan kartuşlardan beklediğiniz karşılığı alın.
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Tüm baskı ihtiyaçlarınızı uygun fiyata karşılayın

Tüm projeleriniz için evinizde güvenilir performans elde edin. Uygun fiyatlı Orijinal HP mürekkep kartuşları, tutarlı bir şekilde göz alıcı baskılar yapacak
şekilde HP yazıcınızla çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Baskılarınız fark edilsin

Herkesi etkileyen canlı renklere sahip belgeler ve stüdyo kalitesinde fotoğraflar üretin. Orijinal HP mürekkepleriyle yapılan baskılar solmaya karşı
dayanıklıdır; böylece göz alıcı görünümlerini uzun süre korurlar.1

Her sayfada gerçek tasarruf

Beklediğiniz yazdırma deneyimine sahip olun ve para israfından kaçının. Tutarlı sonuçlar elde etmenizi sağlayan Orijinal HP mürekkep kartuşlarını
kullanarak ihtiyaç duyduğunuz yüksek kaliteli fotoğraf ve belgeleri yazdırın.

Yazdırmak artık çok kolay

İşleri tamamlarken ve kartuşları geri dönüştürürken sorun yaşamayın ve çaba sarf etmeyin. Düşük mürekkep uyarıları sayesinde işiniz kesintiye uğramasın
ve HP Planet Partners ile ücretsiz ve kolay geri dönüşümün keyfini çıkarın.2

Görüntü dayanıklılığı tahminleri, Orijinal HP mürekkepleriyle HP Fotoğraf Kağıdına yapılmış baskılara dayanır. Daha fazla bilgi için, bkz. http://www.hp.com/go/printpermanence.
Program kullanılabilirliği farklılık gösterir. Orijinal HP kartuşu iade ve geri dönüştürme hizmeti, HP Planet Partners programı aracılığıyla halen Asya, Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika'da 50'den fazla ülke ve bölgede
sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için, http://www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin.
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Uyumluluk bildirimi
HP DeskJet Ink Advantage 5575 All-in-One Yazıcı; HP DeskJet Ink Advantage 5645 All-in-One Yazıcı

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

C2P10AE

HP 651 Siyah Orijinal Ink Advantage Kartuş

~600 sayfa

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

C2P11AE

HP 651 Üç Renkli Orijinal Ink Advantage Kartuş

~300 sayfa

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

*HP DeskJet Ink Advantage 5645 All-in-One yazıcıda test edilmiştir. Yaklaşık ortalama, ISO/IEC 24711 standardına veya HP test yöntemi ve sürekli baskıya dayanır. 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'nin mürekkep püskürtmeli baskı kartuşları, mürekkep kartuşları ve baskı kafalarının, garanti süresi boyunca hiç bir malzeme ve işçilik hatası barındırmadığı garanti edilir.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
Yalnızca CIS, Orta Doğu, Afrika, AL, BG, BIH, CY, CZ, GR, HU, MD, ME, MK, MT, PL, RO, RS, SK, SLO, TR'de satışa sunulmuştur.
Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden
değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir
garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya başka türlü hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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