Datový list

Inkoustové kazety HP 950

(CN049AE, CN045AE)
Určeno pouze pro Evropu, Rusko, SNS, Střední východ a Afriku

Ideální pro menší firmy a domácí kanceláře, které tisknou často, požadují profesionální
dokumenty s textem v laserové kvalitě za dobrou cenu a které chápou význam recyklace
a ochrany přírodních zdrojů.
Tiskněte v profesionální kvalitě – stránku za stránkou. Tiskněte své dokumenty a marketingové
materiály s černým textem v laserové kvalitě a získejte možnost snadné recyklace kazet.

Spolehlivý tiskový výkon, vynikající výsledky

Spolehněte se na vysokou kvalitu výsledků při každém tisku. Tiskněte své dokumenty bez problémů a v konzistentní kvalitě díky originálním inkoustům HP
a neobyčejně spolehlivým funkcím.
Společný vývoj a testování tiskáren, inkoustů a papírů HP zaručuje optimální výsledky.

Černobílé dokumenty v laserové kvalitě, která ohromí

Udělejte velký dojem díky černobílým dokumentům s ostrým černým textem v profesionální kvalitě. Vaše výtisky budou odolné vůči zvýrazňovačům a vodě
a ani časem nevyblednou 1,2. Archivujte dokumenty a důležité papíry po celá desetiletí.2
Zvýrazňujte černý text na vytištěných dokumentech bez obav, že se rozmaže – vynikající pro projekty i běžný tisk.

Úsporný tisk černého textu v laserové kvalitě

S originálními inkousty HP budete tisknout pracovní černobílé textové dokumenty v laserové kvalitě.

1Na

základě interního testování společnosti HP s použitím papírů s logem ColorLok®.
základě prognózy papírenského průmyslu pro nekyselé papíry a originální inkousty HP; údaje o stabilitě barviv při pokojové teplotě vycházejí z testů podobných systémů podle norem ISO 11798 a ISO 18909. Viz
certifikát ISO 11798 na stránce http://www.sp.se/en/index/services/certprod/certprodprofil/arkiv/maskin/black/Sidor/default.aspx.
2Na
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HP 950/951 (kazety z20) jsou určeny k použití pouze v Evropě, Rusku, SNS, Středním východu a Africe

Prohlášení o kompatibilitě

Řada tiskáren HP OfficeJet Pro 251dw, řada multifunkčních tiskáren HP OfficeJet Pro 276dw, řada tiskáren HP OfficeJet Pro 8100 ePrinter, řada tiskáren HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One,
řada tiskáren HP OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One, řada tiskáren HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One, řada tiskáren HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

CN049AE

HP 950 Černá originální inkoustová kazeta

cca 1 000 stran

119 x 126 x 36 mm

0,1 kg

(BGX) 886111748907
(BGY) 886111748952

CN045AE

HP 950XL Černá originální inkoustová kazeta s
vysokou výtěžností

cca 2 300 stran

119 x 126 x 36 mm

0,15 kg

(BGX) 886111748914
(BGY) 886111748969

*Testováno na tiskárně HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One. Uváděná přibližná průměrná hodnota odpovídá normě ISO/IEC 24711 nebo metodice testování HP a dlouhodobému tisku. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti
na obsahu tištěných stránek a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Záruka
Na inkoustové kazety a tiskové hlavy HP se během záruční doby poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Informace
obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k
těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za
technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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