Dane techniczne

Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 907XL
(T6M19AE)

Idealne rozwiązanie dla zapracowanych przedsiębiorców i właścicieli małych firm, którzy chcą
sprawiać profesjonalne wrażenie i uzyskiwać odpowiednie rezultaty.
Zapewnij sobie niezawodne działanie i profesjonalnej jakości czarny tekst do zastosowań biurowych.
Oryginalne wkłady atramentowe HP za każdym razem zapewniają imponującą jakość druku
dokumentów. Uzyskaj atrakcyjne koszty druku dzięki indywidualnym wkładom atramentowym i
wkładom o dużej pojemności.
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Jednolite i niezawodne wydruki dokumentów

Twoja firma będzie się wyróżniać dzięki stosowaniu oryginalnych wkładów atramentowych HP zapewniających rezultaty, na których możesz polegać.
Wkłady te zaprojektowano specjalnie z myślą o współpracy z drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi HP, zapewniając profesjonalne rezultaty i
minimalizując stratę materiałów.
Skutecznie reprezentuj swoją firmę, stosując oryginalne atramenty pigmentowe HP – zaprojektowane pod kątem jednolitych, profesjonalnych rezultatów.

Imponujące i trwałe rezultaty

Daj się zauważyć dzięki wyjątkowej czerni tekstu. Oryginalne wkłady atramentowe HP zapewniają imponującą czytelność, jakość i trwałość. Drukuj
codzienne projekty na różnych rodzajach papieru – uzyskaj głębszą czerń na papierach ColorLok®.2
Atramenty pigmentowe przeznaczone do zastosowań biurowych, zapewniające konsekwentnie profesjonalnej jakości czarny tekst.

Utrzymuj produktywność i zarządzaj kosztami

Ekonomiczne drukowanie i wydajną pracę zapewniają oryginalne wkłady atramentowe HP. Wkłady o dużej pojemności oferują niesamowitą wartość i
zmniejszają częstotliwość ich wymiany.1 Wymieniaj wkłady osobno i w prosty sposób zarządzaj dostawami dzięki ekonomicznym, indywidualnym
wkładom atramentowym.
Drukuj 5 razy większą liczbę stron i rzadziej wymieniaj wkłady dzięki użyciu oryginalnych wkładów HP o dużej pojemności.1

Łatwe i wygodne drukowanie, od początku do końca

Niezwykle łatwe drukowanie w firmie. Prosta instalacja wkładów – ich wymiana jest wyjątkowo łatwa. Program HP Planet Partners zapewnia wygodny i
darmowy recykling zużytych wkładów.3
Oryginalne wkłady atramentowe HP można bezpłatnie poddać recyklingowi za pośrednictwem programu HP Planet Partners3.
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Na podstawie wydajności wkładów atramentowych HP 907XL w porównaniu ze standardowymi wkładami atramentowymi HP 903. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
Na podstawie wewnętrznych testów HP dotyczących oryginalnych atramentów pigmentowych na papierze ColorLok®.
Dostępność programu może być różna. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności

Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 6960/6970

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

T6M19AE

Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 907XL

Ok. 1500 stron

106 x 44 x 115 mm

0,1 kg

(BGX) 889894729026
(BGY) 889894729033

*Testowane w drukarkach HP OfficeJet Pro seria 6860. Przybliżona średnia wydajność jest oparta na normie ISO/IEC 24711 lub metodologii testów HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić
w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Firma HP gwarantuje, że oryginalne wkłady atramentowe i głowice drukujące HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z
tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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