Datablad

HP 957XL svart original bläckpatron med hög kapacitet
(L0R40AE)

Idealiska för stora arbetsgrupper som behöver pålitlig prestanda och prisvärda utskrifter med
professionell kvalitet, sida efter sida.
Räkna med professionell kvalitet. HPs originalbläckpatroner ger imponerande tillförlitlighet, pålitlig
prestanda, jämn sidkapacitet och enastående resultat. Skriv ut snabbt med separata bläckpatroner
och hög kapacitet.

Tillförlitlig utskriftsprestanda, enastående resultat

Du får pålitliga resultat av hög kvalitet i hög hastighet, sida efter sida. HPs originalbläckpatroner ger imponerande tillförlitlighet och enastående resultat.
Du får precis den prestanda som din HP-skrivare eller allt-i-ett-produkt är byggd för att leverera.
HPs originalbläckpatroner är specialutformade för att fungera perfekt tillsammans med din HP-skrivare eller allt-i-ett-produkt.

Professionell kvalitet, perfekt för kontoret

Skriv ut professionella dokument med skarp, svart text. Förlita dig på HPs originalbläckpatroner, som producerar professionella utskrifter som håller för
överstrykningspennor och står emot vatten, fläckar och blekning.1
Producera svart text av professionell kvalitet med hjälp av pigmentbaserat bläck som tagits fram för kontoret.

Ger mycket för pengarna och ökar kontorets produktivitet

Förbli produktiv. Räkna med att få mycket för pengarna när företagets utskrifter görs med HPs originalbläckpatroner. Producera prisvärda utskrifter med
separata bläckpatroner, för lägre kostnad per sida, medan avbrotten minimieras tack vare bläckpatroner med hög kapacitet.2
Producera prisvärda utskrifter med separata bläckpatroner. Det är enkelt. Byt ut varje bläckpatron separat vid behov.

Utformad för att spara resurser

Skriv ut med bläckpatroner som utformats för att spara på resurser. Dra nytta av enkel återvinning och reducerade förpackningar som gör att du kan
hantera din miljöpåverkan på kortare tid.
Återvinn enkelt dina patroner med HPs originalbläck utan kostnad via HP Planet Partners.3
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Tålighet mot vatten, smuts, blekning och överstrykningspennor baseras på tester enligt ISO 11798 och interna HP-tester. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printpermanence.
Baserat på kapaciteten för HP 957XL-bläckpatroner, jämfört med vanliga HP 953-bläckpatroner. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetsförklaring

HP OfficeJet Pro 8210/8218-skrivare; HP OfficeJet Pro 8720/8725/8730/8740, allt-i-ett

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

L0R40AE

HP 957XL svart original bläckpatron med hög
kapacitet

~3 000 sidor

119 x 126 x 36 mm

0,15 kg

(BGX) 725184104213
(BGY) 725184104220

*Testad i skrivarserien HP OfficeJet Pro 8700. Den genomsnittliga kapaciteten baseras på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de
utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HPs bläckpatroner med skrivhuvuden, bläckpatroner och separata skrivhuvuden är under garantitiden garanterat fria från defekter i material och utförande.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan
föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget
i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.
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