Datový list

HP 953 Inkoustové kazety
(L0S70AE, F6U16AE, F6U17AE, F6U18AE)

Ideální pro velké pracovní skupiny, které potřebují spolehlivý výkon pro cenově dostupný tisk
v profesionální kvalitě, stránku za stránkou.
Spolehněte se na tvorbu dokumentů v profesionální kvalitě. Originální inkoustové kazety HP jsou
neobyčejně spolehlivé a poskytují spolehlivý výkon, konzistentní výtěžnost a mimořádné výsledky.
Rychlý tisk se samostatnými inkousty a volitelnými kazetami s vysokou výtěžností.

Spolehlivý výkon, vynikající výsledky

Těšte se na spolehlivé, velmi kvalitní a rychlé výsledky tisku, stránku za stránkou. Originální inkoustové kazety HP poskytují neobyčejně spolehlivé a
vynikající výsledky, takže využijete dostupný výkon a možnosti tiskárny nebo multifunkční tiskárny HP.
Originální inkoustové kazety HP byly navrženy speciálně pro práci s vaší tiskárnou nebo multifunkční tiskárnou HP.

Profesionální kvalita, perfektní pro kanceláře

Tiskněte profesionální barevné dokumenty, které kombinují neskutečně živé barvy s ostrým černým textem. Při tvorbě pracovních výtisků se spolehněte na
originální inkoustové kazety HP, které jsou odolné vůči zvýrazňovačům, vodě, rozmazání a blednutí.1
Tiskněte konzistentní černobílé a barevné dokumenty v profesionální kvalitě pomocí pigmentových inkoustů navržených pro kancelář.

Skvělá užitná hodnota pro pracovní potřeby

S originálními inkoustovými kazetami HP si zachováte produktivitu a můžete se spolehnout na skvělou užitnou hodnotu pro pracovní tisk. Cenově
dostupný tisk se samostatnými inkousty a nižší cena za stránku s menším počtem prodlev při použití volitelných vysokokapacitních inkoustových kazet.2
Tiskněte úsporně díky samostatným kazetám. Jednoduše vyměňujte každou kazetu zvlášť, až když je to potřeba.

Navrženo k úspoře energie

Zvolte kazety, které pomáhají šetřit přírodní zdroje. Využijte výhod snadné recyklace a minimálního množství obalového materiálu a přispějte tak ke snížení
dopadu na životní prostředí.
Originální kazety HP můžete snadno a zdarma recyklovat pomocí programu HP Planet Partners.3

1
2
3

Odolné vůči vodě, rozmazání, vyblednutí a zvýrazňovačům podle normy ISO 11798 a interního testování společnosti HP. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printpermanence.
Na základě srovnání výtěžnosti inkoustových kazet HP 953XL s inkoustovými kazetami HP 953. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Dostupnost programu se může lišit. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.
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Prohlášení o kompatibilitě

Tiskárny HP OfficeJet Pro 8210/8218; Tiskárny HP OfficeJet Pro 8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740 All-in-One; Širokoformátová tiskárna HP OfficeJet Pro 7740 All-in-One

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety * ** Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

L0S70AE

HP 953XL Černá originální inkoustová kazeta s
vysokou výtěžností

cca 2 000 stran

119 x 126 x 36 mm

0,12 kg

(BGX) 725184104183
(BGY) 725184104190

F6U16AE

HP 953XL Azurová originální inkoustová kazeta s
vysokou výtěžností

cca 1 600 stran

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 725184104091
(BGY) 725184104107

F6U17AE

HP 953XL Purpurová originální inkoustová kazeta s
vysokou výtěžností

cca 1 600 stran

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 725184104121
(BGY) 725184104138

F6U18AE

HP 953XL Žlutá originální inkoustová kazeta s
vysokou výtěžností

cca 1 600 stran

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 725184104152
(BGY) 725184104169

*Testováno na řadě tiskáren HP OfficeJet Pro 8700. Uváděná přibližná průměrná výtěžnost odpovídá normě ISO/IEC 24711 nebo metodice testování HP a nepřetržitému tisku. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na
obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**Testováno na řadě tiskáren HP OfficeJet Pro 8700. Přibližná průměrná výtěžnost neseparované (azurové/purpurové/žluté) kazety podle normy ISO/IEC 24711 nebo metodiky testování HP a při nepřetržitém tisku.
Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na tiskové kazety, inkoustové kazety a tiskové hlavy HP je během platnosti záruční doby poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího
upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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