Dataark

HP 953-blekkpatroner
(L0S70AE, F6U16AE, F6U17AE, F6U18AE)

Ideell for store arbeidsgrupper som trenger pålitelig ytelse for utskrifter som både er rimelige
og av profesjonell kvalitet, side etter side.
Lag dine egne dokumenter av profesjonell kvalitet. Originale HP-blekkpatroner er imponerende
pålitelig for en ytelse du kan stole på, med konsekvent sidekapasitet og fremragende resultater.
Rask utskrift med separate blekkpatroner og høykapasitets blekkpatroner.

Pålitelig utskriftsytelse, fremragende resultater

Sikre pålitelige resultater av høy kvalitet ved høye hastigheter, side etter side. Originale HP-blekkpatroner yter en imponerende pålitelighet og gir flotte
resultater, slik at du får den ytelsen HP-skriveren eller Alt-i-ett-enheten ble laget for.
Originale HP-blekkpatroner er laget spesielt for å fungere problemfritt med HP-skriveren eller Alt-i-ett-enheten.

Profesjonell kvalitet, perfekt for kontoret

Skriv ut fargedokumenter av profesjonell kvalitet som kombinerer fremragende farger med skarp, svart tekst. Du kan stole på at originale
HP-blekkpatroner gir gode resultater som tåler merkepenner og er bestandige mot vann, fargesmitte og falming.1
Gir konsekvent profesjonell kvalitet på svart tekst og farger, ved å bruke pigmentblekk laget for kontorbruk.

Få valuta for pengene for kontorproduktivitet

Vær produktiv og stol på at forretningsutskriften gir god valuta for pengene ved bruk av originale HP-blekkpatroner. Skriv ut billig med separate
blekkpatroner, og oppnå lavere kostnad per side med færre avbrudd ved bruk av de alternative høykapasitets blekkpatronene.2
Skriv ut billig med separate patroner. Patronene kan enkelt og greit byttes hver for seg når det blir nødvendig.

Konstruert for å spare

Skriv ut med patroner som er laget for å være sparsommelig med ressursbruken. Enkel resirkulering og minimal emballasje gjør at du bruker mindre tid på
avfallshåndtering.
Resirkuler originale HP-patroner enkelt og gratis via HP Planet Partners.3
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Vann-, flekk-, falme- og merkepennbestandighet, basert på ISO 11798 og intern HP-testing. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/printpermanence.
Basert på patronkapasitet for HP 953XL-blekkpatroner sammenlignet med HP 953-blekkpatroner. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon.
Programtilgjengelighet varierer. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring

HP OfficeJet Pro 8210-/8218-skrivere; HP OfficeJet Pro 8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740 Alt-i-ett-skrivere; HP OfficeJet Pro 7740 Alt-i-ett-skriver i bredformat

Produktspesifikasjoner
Gjennomsnittlig kassettytelse * **

P/N

Beskrivelse

Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

L0S70AE

HP 953XL høykapasitets svart original blekkpatron

~2 000 sider

119 x 126 x 36 mm

0,12 kg

(BGX) 725184104183
(BGY) 725184104190

F6U16AE

HP 953XL høykapasitets cyan original blekkpatron

~1600 sider

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 725184104091
(BGY) 725184104107

F6U17AE

HP 953XL høykapasitets magenta original
blekkpatron

~1600 sider

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 725184104121
(BGY) 725184104138

F6U18AE

HP 953XL høykapasitets gul original blekkpatron

~1600 sider

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 725184104152
(BGY) 725184104169

*HP OfficeJet Pro 8700-skriverserien Gjennomsnittkapasitet basert på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre
faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon.
**HP OfficeJet Pro 8700-skriverserien Cirka gjennomsnittkapasitet for samlet bruk av cyan, magenta og gul basert på ISO/IEC 24711, eller HP-testmetoder og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig,
avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon.

Garanti
Alle Inkjet-blekkpatroner, blekkpatroner og skrivehoder fra HP garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse i garantiperioden.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De
eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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