Φύλλο δεδομένων

Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας
HP 907XL
(T6M19AE)

Ιδανικό για πολυάσχολους επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που θέλουν να
κάνουν επαγγελματική εντύπωση και να αυξήσουν την κερδοφορία τους.
Απολαύστε αξιόπιστη απόδοση και μαύρο κείμενο επαγγελματικής ποιότητας για το γραφείο. Τα
αυθεντικά δοχεία μελάνης HP παρέχουν εντυπωσιακά έγγραφα, κάθε φορά. Προσιτές εκτυπώσεις
με οικονομικές, ξεχωριστές μελάνες και δοχεία υψηλής χωρητικότητας.
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Σταθερά επαγγελματικές εκτυπώσεις στις οποίες μπορείτε να βασίζεστε

Κάντε την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει με τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP, που παρέχουν αποτελέσματα στα οποία μπορείτε να βασίζεστε. Τα δοχεία
αυτά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να συνεργάζονται με τον εκτυπωτή σας HP ή all-in-one, παρέχουν επαγγελματικά αποτελέσματα και ελαχιστοποιούν
τη σπατάλη αναλωσίμων.
Αναδείξτε την επιχείρησή σας με τις αυθεντικές μελάνες pigment HP, που είναι σχεδιασμένες για σταθερά, επαγγελματικά αποτελέσματα.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα που διαρκούν

Εντυπωσιάστε με μαύρο κείμενο που ξεχωρίζει. Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP παρέχουν εκτυπώσεις με εντυπωσιακή καθαρότητα, ποιότητα και
ανθεκτικότητα. Εκτυπώστε καθημερινές εργασίες σε ποικιλία χαρτιών – και εντονότερο μαύρο στα χαρτιά ColorLok®. 2
Δημιουργήστε με συνέπεια μαύρο κείμενο επαγγελματικής ποιότητας, με μελάνες pigment ειδικά σχεδιασμένες για το γραφείο.

Παραμείνετε παραγωγικοί, διαχειριστείτε το κόστος

Εκτυπώστε οικονομικά και παραγωγικά με τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP. Τα δοχεία υψηλής χωρητικότητας παρέχουν εξαιρετική σχέση
ποιότητας/τιμής και μειωμένες ανάγκες αντικατάστασης.1 Αλλάξτε τα δοχεία ξεχωριστά και διαχειριστείτε εύκολα τα αναλώσιμα, με οικονομικές
ξεχωριστές μελάνες.
5 φορές περισσότερες σελίδες και λιγότερες αντικαταστάσεις δοχείων, με τα αυθεντικά δοχεία HP υψηλής χωρητικότητας.1

Εύκολη, πρακτική εκτύπωση από την αρχή ως το τέλος

Εύκολη εκτύπωση στο γραφείο. Εύκολη εγκατάσταση δοχείων – αντικαταστήστε τα στη στιγμή. Όταν τα δοχεία είναι κενά, ανακυκλώστε τα εύκολα με
το πρόγραμμα HP Planet Partners, χωρίς χρέωση.3
Ανακυκλώστε εύκολα και δωρεάν τα αυθεντικά δοχεία HP μέσω του προγράμματος HP Planet Partners.3

1
2
3

Με βάση τις αποδόσεις των δοχείων μελάνης HP 907XL, συγκριτικά με τα τυπικά δοχεία μελάνης HP 903. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Βάση εσωτερικών δοκιμών της HP με αυθεντικές μελάνες pigment HP σε χαρτιά ColorLok®.
Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.
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Δήλωση συμβατότητας

HP OfficeJet Pro 6960/6970 All-in-One

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού *

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Κώδικας UPC

T6M19AE

Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής
χωρητικότητας HP 907XL

~1.500 σελίδες

106 x 44 x 115 mm

0,1 kg

(BGX) 889894729026
(BGY) 889894729033

*Δοκιμάστηκε με τη σειρά εκτυπωτών HP OfficeJet Pro 6860. Μέση απόδοση κατά προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή τη μεθοδολογία δοκιμών της HP σε συνεχή εκτύπωση. Η πραγματική απόδοση
διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Εγγύηση
Τα δοχεία μελάνης και οι κεφαλές εκτύπωσης της HP φέρουν εγγύηση για απουσία ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή για την περίοδο κάλυψης της εγγύησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος.
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