Údajový list

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

Ideálne pre veľké pracovné skupiny, ktoré potrebujú spoľahlivý výkon a cenovo dostupnú tlač
každej strany s profesionálnou kvalitou.
Spoľahnite sa na dokumenty s profesionálnou kvalitou. Originálne atramentové kazety HP
zabezpečujú pôsobivú spoľahlivosť s vysokým výkonom, konzistentnou výťažnosťou a výnimočnými
výsledkami. Rýchlo tlačte pomocou individuálnych atramentov a voliteľných kaziet s vysokou
výťažnosťou.

Spoľahlivý výkon a výnimočné výsledky

Získajte spoľahlivé a vysokokvalitné výsledky s vysokou rýchlosťou pri tlači každej strany. Originálne atramentové kazety HP poskytujú pôsobivú
spoľahlivosť a výnimočné výsledky, vďaka čomu získate výkon, pre ktorý bola vaša tlačiareň alebo zariadenie All-in-One od spoločnosti HP navrhnuté.
Originálne atramentové kazety HP sú špeciálne navrhnuté tak, aby bezchybne spolupracovali s vašou tlačiarňou HP All-in-One.

Profesionálna kvalita ideálna pre kanceláriu

Tlačte farebné dokumenty s profesionálnou kvalitou, ktoré kombinujú výnimočne dynamické farby a ostrý čierny text. Spoľahnite sa na originálne
atramentové kazety HP a tlačte obchodné dokumenty, ktoré odolajú zvýrazňovačom, vode, rozmazaniu a vyblednutiu.1
Konzistentne tlačte čierny text a farebné dokumenty s profesionálnou kvalitou pomocou pigmentových atramentov navrhnutých pre kanceláriu.

Získajte skvelú hodnotu pre produktivitu v kancelárii

Zostaňte produktívni a spoľahnite sa na skvelú hodnotu pri obchodnej tlači pomocou originálnych atramentových kaziet HP. Tlačte lacno pomocou
individuálnych atramentov, získajte nižšie náklady na stranu a zároveň minimalizujte prerušenia práce vďaka voliteľným atramentovým kazetám s vysokou
výťažnosťou.2
Tlačte lacno pomocou individuálnych kaziet. V prípade potreby môžete jednoducho vymeniť len kazety, v ktorých sa minul atrament.

Navrhnutá na šetrenie

Tlačte pomocou kaziet, ktoré sú navrhnuté pre zachovanie zdrojov. Využívajte výhody jednoduchej recyklácie a minimálneho množstva obalových
materiálov, ktoré znižujú dopad na životné prostredie.
Originálne kazety HP môžete jednoducho a bezplatne recyklovať prostredníctvom programu HP Planet Partners.3

Informácie o odolnosti voči vode, rozmazaniu, vyblednutiu a zvýrazňovačom vychádzajú z normy ISO 11798 a interného testovania spoločnosti HP. Ďalšie informácie nájdete na stránke
http://www.hp.com/go/printpermanence.
2 Údaje vychádzajú z výťažnosti atramentových kaziet HP 953XL v porovnaní s atramentovými kazetami HP 953. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Dostupnosť programu sa líši. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle.
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Vyhlásenie o kompatibilite

Tlačiarne HP OfficeJet Pro 8210/8218; Tlačiarne HP OfficeJet Pro 8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740 All-in-One; Veľkoformátová tlačiareň HP OfficeJet Pro 7740 All-in-One

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety *
**

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

L0S70AE

Originálna čierna atramentová kazeta HP 953XL s
vysokou výťažnosťou

asi 2000 strán

119 x 126 x 36 mm

0,12 kg

(BGX) 725184104183
(BGY) 725184104190

F6U16AE

Originálna azúrová atramentová kazeta HP 953XL s ~1 600 strán
vysokou výťažnosťou

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 725184104091
(BGY) 725184104107

F6U17AE

Originálna purpurová atramentová kazeta HP 953XL ~1 600 strán
s vysokou výťažnosťou

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 725184104121
(BGY) 725184104138

F6U18AE

Originálna žltá atramentová kazeta HP 953XL s
vysokou výťažnosťou

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 725184104152
(BGY) 725184104169

~1 600 strán

*Testované v tlačiarňach radu HP OfficeJet Pro 8700. Približná priemerná výťažnosť podľa normy ISO/IEC 24711 alebo testovacej metodológie HP a pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od
obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**Testované v tlačiarňach radu HP OfficeJet Pro 8700. Približná priemerná zlúčená výťažnosť azúrovej, purpurovej a žltej farby podľa normy ISO/IEC 24711 alebo testovacej metodológie HP a pri nepretržitej tlači.
Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Zaručujeme, že žiadna tlačová a atramentová kazeta a tlačové hlavy HP počas záručnej doby neobsahujú žiadne chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami.
Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či
vynechaný text v tomto dokumente.
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