Dataark

HP 907XL høykapasitets svart original blekkpatron
(T6M19AE)

Ideell for travle gründere og små bedrifter som vil være trygge på at de kan gi et profesjonelt
inntrykk uten store utgifter.
Få pålitelig ytelse og profesjonell svart tekst for kontoret. Originale HP-blekkpatroner gir
imponerende dokumenter hver gang. Få lave utskriftskostnader med rimelige separate
blekkpatroner og patroner med høy kapasitet.
1

Konsistente forretningsutskrifter du kan stole på

Få bedriften til å skille seg ut i mengden med originale HP-blekkpatroner som leverer resultater du kan stole på. Disse kassettene er laget spesielt for å
virke sammen med HPs skrivere og alt-i-ett-skrivere, gir profesjonelle resultater og minimerer bortkastede utskrifter.
Vær en god representant med originale HP-pigmentblekk – laget for konsistente, profesjonelle resultater.

Imponerende resultater som varer

Bli lagt merke til med fremragende svart tekst. Originale HP-blekkpatroner gir imponerende lesbarhet, kvalitet og holdbarhet. Skriv ut daglige prosjekter
på en rekke papirtyper – og få kraftigere svarttoner på ColorLok®-papir.2
Få konsekvent profesjonell svart tekst ved å bruke pigmentblekk som er laget for kontorbruk.

Oppretthold produktiviteten og kontroller kostnadene

Skriv ut rimelig og vær produktiv med originale HP-blekkpatroner. Patroner med høy kapasitet gir fantastisk verdi for pengene og reduserer antall
blekkpatronbytter.1Bytt ut patroner separat for enkel administrering av rekvisita med kostnadseffektive separate blekkpatroner.
Skriv ut opptil 5 ganger flere sider og skift ut patroner sjeldnere med originale HP-blekkpatroner med høy kapasitet.1

Enkel, praktisk utskrift fra start til slutt

Hold kontorutskrivingen enkel. Enkelt å installere patroner – utskifting går på et blunk. Når patronene er tomme, er det enkelt og praktisk å resirkulere dem
med HP Planet Partners, uten ekstra kostnader.3
Resirkuler originale HP-patroner enkelt og gratis via HP Planet Partners.3
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basert på blekkpatronkapasitet for HP 907XL-blekkpatroner sammenlignet med HP 903-standardblekkpatroner. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon.
Basert på intern HP-testing av originalt HP-pigmentblekk på ColorLok®-papir.
Programtilgjengelighet varierer. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring
HP OfficeJet Pro 6960/6970 Alt-i-ett

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

T6M19AE

HP 907XL høykapasitets svart original blekkpatron

Gjennomsnittlig kassettytelse *
~1 500 sider

Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

106 x 44 x 115 mm

0,1 kg

(BGX) 889894729026
(BGY) 889894729033

*Testet i HP OfficeJet Pro 6860-skriverserien. Gjennomsnittkapasitet basert på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av hva som skrives ut og andre
faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon.

Garanti
HPs blekkpatroner og skrivehoder garanteres å være fri for material- og produksjonsfeil i garantiperioden.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt 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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