Dane techniczne

Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 957XL
(L0R40AE)

Idealne rozwiązanie dla dużych zespołów, które potrzebują niezawodnej wydajności w
przystępnej cenie oraz profesjonalnej jakości druku, strona po stronie.
Profesjonalnej jakości dokumenty. Oryginalne wkłady atramentowe HP zapewniają imponującą
niezawodność i wydajność, konsekwentną liczbę stron i wyjątkowe rezultaty. Szybkie drukowanie
dzięki osobnym wkładom atramentowym o dużej wydajności.

Niezawodna wydajność, znakomite rezultaty

Niezawodne, wysokiej jakości rezultaty przy dużej prędkości druku, strona po stronie. Oryginalne wkłady atramentowe HP zapewniają imponującą
niezawodność i wspaniałe rezultaty, dzięki czemu można uzyskać odpowiedni poziom wydajności drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego HP.
Oryginalne wkłady atramentowe HP zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o bezproblemowej współpracy z drukarką lub urządzeniem
wielofunkcyjnym HP.

Profesjonalnej jakości, idealne do zastosowań biurowych

Drukowanie profesjonalnej jakości dokumentów z wyraźnym, czarnym tekstem. Można być pewnym, że oryginalne wkłady atramentowe HP zapewnią
wydruki biznesowe, które są odporne na zakreślacze oraz wodę, rozmazywanie i blaknięcie1.
Atramenty pigmentowe przeznaczone do zastosowań biurowych, zapewniające konsekwentnie profesjonalnej jakości czarny tekst.

Korzystny stosunek wartości do ceny zapewnia wysoką wydajność pracy w biurze

Zachowanie wydajności pracy i doskonały stosunek wartości do ceny przy druku dokumentów biznesowych przy użyciu oryginalnych wkładów
atramentowych HP. Drukowanie w korzystnej cenie dzięki osobnym wkładom atramentowym i niższy koszt w przeliczeniu na stronę z jednoczesną
minimalizacją przestojów dzięki wydajnym wkładom atramentowym2.
Drukowanie w korzystnej cenie dzięki osobnym wkładom. Wystarczy wymienić tylko wkład, który się zużył.

Zaprojektowane z myślą o oszczędnościach

Drukuj, używając wkładów zaprojektowanych w celu zmniejszenia zużycia zasobów. Wykorzystaj łatwy recykling i minimalną ilość materiałów
opakowaniowych, aby ograniczyć swój wpływ na środowisko.
Oryginalne wkłady atramentowe HP można bezpłatnie poddać recyklingowi za pośrednictwem programu HP Planet Partners3.
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Odporność na wodę, rozmazywanie, blaknięcie i zakreślacze według normy ISO 11798 i wewnętrznych testów HP. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/printpermanence.
W oparciu o wydajności wkładów atramentowych HP 957XL w porównaniu z wkładami atramentowymi HP 953. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
Dostępność programu może być różna. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności

Drukarki HP OfficeJet Pro 8210/8218; Urządzenia wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 8720/8725/8730/8740

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

L0R40AE

Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 957XL

Ok. 3000 stron

119 x 126 x 36 mm

0,15 kg

(BGX) 725184104213
(BGY) 725184104220

*Testowane w drukarkach HP OfficeJet Pro seria 8700. Przybliżona średnia wydajność jest oparta na normie ISO/IEC 24711 lub metodologii testów HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić
w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
HP gwarantuje, że wkłady drukujące, wkłady atramentowe i głowice drukujące HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do
każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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