Údajový list

Dvojbalenie čiernej/trojfarebnej originálnej atramentovej
kazety HP 62
(N9J71AE)

Ideálne pre rodiny, ktoré potrebujú tlačiť vysokokvalitné a trvácne farebné dokumenty a
fotografie laboratórnej kvality doma, v práci a v škole. Tieto kazety im poskytnú hodnotu,
ktorú očakávajú na každej strane, a jednoducho sa objednávajú, inštalujú a recyklujú.
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Originálne atramentové kazety HP spoľahlivo poskytujú výnimočné a trvácne farebné dokumenty a
fotografie na každej strane. Získajte očakávanú hodnotu od kaziet, ktoré sú špeciálne navrhnuté na
spoluprácu s vašou tlačiarňou HP pre projekty doma, v práci aj v škole.
1

Prispôsobené vašim potrebám pri tlači

Prineste si domov spoľahlivý výkon prakticky pre ľubovoľný projekt. Originálne atramentové kazety HP sú špeciálne navrhnuté pre prácu s vašou tlačiarňou
a nepretržité dodávanie výnimočných výsledkov – počas celej životnosti kazety.
Prezentujte svoje najlepšie práce s originálnymi atramentmi HP navrhnutými pre konzistentné a výnimočné výsledky, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

Vaše výtlačky vzbudia pozornosť

Urobte dojem – získajte dokumenty so živými farbami, fotografie štúdiovej kvality a dokumenty s ostrým textom v laserovej kvalite. Originálne atramenty
HP odolávajú vode a vydržia celé desaťročia1, takže vaše výtlačky si uchovávajú pútavý vzhľad aj po dlhšom čase.
Zapôsobte originálnymi atramentmi HP, ktoré sú navrhnuté tak, aby na každej strane produkovali výnimočné a konzistentné farby.

Potrebná kvalita za skvelú cenu

Vychutnajte si tlač tak, ako ju očakávate – a bez plytvania peniazmi. Originálne atramentové kazety HP produkujú strany, ktoré môžete používať bez obáv o
kvalitu. Vyberte si voliteľné kazety s vysokou výťažnosťou a získajte lepšiu hodnotu pri častej tlači.3
Vyhnite sa plytvaniu peňazí na pokazené výtlačky. Originálne atramenty HP sú navrhnuté na tlač strán, ktoré môžete naozaj použiť.

Tlačte jednoduchšie

Originálne atramentové kazety HP sa dopĺňajú rýchlo a bez námahy. S dôverou si vyberte kazety, ktoré vyhovujú vašim potrebám, a využite bezplatnú a
jednoduchú recykláciu prostredníctvom programu HP Planet Partners.2

Odolnosť voči vyblednutiu je stanovená na základe odhadov výrobcov papiera pre papiere bez obsahu kyseliny a pri použití originálnych atramentov HP; údaje o stabilite farbiva pri izbovej teplote sú odvodené od
podobných systémov testovaných podľa noriem ISO 11798 a ISO 18909. Testovanie odolnosti voči vode vychádza z interného testovania HP pri použití papiera s logom ColorLok®. Hodnotenie trvanlivosti zobrazenia
fotografií spoločnosti Wilhelm Imaging Research, Inc. alebo laboratória HP Image Permanence Lab.
2 Dostupnosť programu sa v jednotlivých krajinách môže líšiť. Vrátenie a recyklácia originálnych kaziet HP sú v súčasnosti dostupné 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.
3 Pri použití čiernej originálnej atramentovej kazety HP 62XL s vysokou výťažnosťou a trojfarebných originálnych atramentových kaziet HP 62XL s vysokou výťažnosťou. Ďalšie informácie nájdete na stránke
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Kazety s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou dodávky; zakúpte ich samostatne. Hodnota sa porovnáva s odhadovanou koncovou cenou a výťažnosťou na stranu
atramentových kaziet HP 62 so štandardnou výťažnosťou. Skutočné ceny sa môžu líšiť.
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Vyhlásenie o kompatibilite

HP ENVY 5540 All-in-One; HP ENVY 5640 All-in-One; HP OfficeJet 5740 All-in-One; HP ENVY 7640 All-in-One

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

N9J71AE

Dvojbalenie čiernej/trojfarebnej originálnej
atramentovej kazety HP 62

Na jednu kazetu: asi 200
čiernobielych strán, asi 165
trojfarebných strán

117 × 38 × 170 mm

0,11 kg

889894508881
(#301) 889894419385

*Testované na tlačiarni HP Envy 5640 e-All-in-One. 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 krajinách EÚ, EFTA a AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 HP 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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