Adatlap

HP 953 tintapatronok

(L0S70AE, F6U16AE, F6U17AE, F6U18AE)

Ideális nagy munkacsoportok számára, amelyek megbízható teljesítményt igényelnek a
gazdaságos, professzionális minőségű nyomtatáshoz, minden oldalon.
Biztos lehet benne, hogy mindig professzionális minőségű dokumentumokat nyomtathat. Az eredeti
HP-tintapatronok megbízható teljesítményt és oldalkapacitást, valamint kiváló minőségű
nyomatokat biztosítanak. A különálló és nagy kapacitású patronokkal gyorsan nyomtathat.

Megbízható teljesítmény, kiemelkedő eredmények

Megbízható, kiváló minőségű, gyors nyomtatás minden oldalon. Az eredeti HP-tintapatronok lenyűgöző megbízhatóságot és kiemelkedő eredményeket
nyújtanak, így a HP-nyomtató vagy All-in-One készülék minden előnyét kihasználhatja.
Az eredeti HP-tintapatronokat kifejezetten úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen működjenek HP-nyomtatójával vagy All-in-One készülékével.

Professzionális minőség az irodai igényekhez igazítva

Professzionális minőségű színes dokumentumokat nyomtathat éles fekete szöveggel és ragyogó színekkel. Az eredeti HP-tintapatronokkal olyan üzleti
minőségű nyomatokat készíthet, amelyek ellenállók a kiemelőfilccel és a vízzel szemben, illetve nem kenődnek el vagy fakulnak ki.1
Az irodai használatra kifejlesztett pigmenttintákkal egyenletes, professzionális minőségű fekete szöveget és színes ábrákat nyomtathat.

Kiváló vétel a hatékony irodai munkához

Az eredeti HP-tintapatronokkal mindig hatékony munkát és kedvező árú üzleti nyomtatást biztosíthat. A különálló tintákkal gazdaságosan és alacsonyabb
oldalankénti költséggel nyomtathat, a nagy kapacitású tintapatronokkal pedig csökkentheti a szükséges leállások számát.2
A különálló patronokkal gazdaságosan nyomtathat. A patronokat külön-külön, igény szerint cserélheti.

Takarékosságra tervezve

Nyomtasson olyan patronokkal, amelyet takarékosságra terveztek. Az egyszerű újrahasznosításnak és a minimális mennyiségű csomagolóanyagnak
köszönhetően csökkentheti környezetterhelését.
Eredeti HP-patronjait a HP Planet Partners program keretében díjmentesen, egyszerűen újrahasznosíthatja.3
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vízzel, elkenődéssel, fakulással és kiemelőfilccel szembeni ellenállás az ISO 11798 szerinti és belső HP tesztelésen alapul. További részletek: http://www.hp.com/go/printpermanence.
HP 953XL tintapatronok és a HP 953 tintapatronok kapacitásának összehasonlítása alapján. További információk: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
program elérhetősége változhat. További információ: http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitási nyilatkozat

HP OfficeJet Pro 8210/8218 nyomtatók; HP OfficeJet Pro 8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740 All-in-One nyomtatók; HP OfficeJet Pro 7740 széles formátumú All-in-One
nyomtató

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

L0S70AE

Festékkazetta átlagos
élettartama * **

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

HP 953XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatron ~2000 oldal

119 x 126 x 36 mm

0,12 kg

(BGX) 725184104183
(BGY) 725184104190

F6U16AE

HP 953XL nagy kapacitású ciánkék eredeti
tintapatron

~ 1600 oldal

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 725184104091
(BGY) 725184104107

F6U17AE

HP 953XL nagy kapacitású bíbor eredeti tintapatron ~ 1600 oldal

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 725184104121
(BGY) 725184104138

F6U18AE

HP 953XL nagy kapacitású sárga eredeti tintapatron ~ 1600 oldal

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 725184104152
(BGY) 725184104169

*A HP OfficeJet Pro 8700 nyomtatósorozaton tesztelve. Becsült átlagos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás
a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**A HP OfficeJet Pro 8700 nyomtatósorozaton tesztelve. Becsült átlagos kompozit ciánkék, bíbor és sárga nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján, folyamatos
nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancia
A HP tintapatronjai és nyomtatófejei anyagukban és kidolgozásukban garantáltan hibátlanok a garanciaidőn belül.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP
termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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