Tiedot

HP 950 -mustekasetit

(CN049AE, CN045AE)
Käytettävissä vain seuraavilla alueilla: Eurooppa, Venäjä, IVY, Lähi-itä ja Afrikka

Erinomainen ratkaisu pienyrityksiin ja kotitoimistoihin, kun tarvitaan varmat ammattimaiset
asiakirjat ja laserlaatuiset tekstit edullisesti ja kun kierrätys ja luonnonvarojen säästäminen
ovat tärkeitä asioita.
Tulosta ammattimaista laatua sivu toisensa jälkeen. Tuota asiakirjoihin ja markkinointimateriaaleihin
laserlaatuista mustaa tekstiä ja kierrätä kasetit helposti.

Luotettavaa tulostamista ja häikäisevät tulokset

Varmista tasaiset, laadukkaat tulokset jokaisessa tulosteessa. Käytä alkuperäisiä HP-musteita ja vakuuttavia varmistustoimintoja, jotka pyyhkäisevät
tulostushuolet mennessään sivu sivulta.
HP-tulostimet, -musteet ja -paperit on suunniteltu ja testattu yhdessä optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

Laserlaatuiset mustavalkoasiakirjat tekevät vaikutuksen

Tee lähtemätön vaikutus ammattimaisilla mustavalkoasiakirjoilla ja mustalla, terävällä tekstillä. Tulosteet eivät suttaannu korostuskynän käytöstä tai
vesiroiskeista, ja ne säilyvät haalistumattomina 1,2. Arkistoi asiakirjat ja tärkeät paperit vuosikymmeniksi.2
Korostaa mustaa tekstiä tulostetuissa asiakirjoissa ilman, että sinun tarvitsee huolehtia tahroista – sopii projekteihin ja päivittäisiin tulostustöihin.

Edullista, laserlaatuista mustaa tekstiä

Tulosta yritysasiakirjoja, joiden musta teksti on laserlaatuista HP Officejet -musteilla.

1HP:n

omien testien mukaan ColorLok®-logolla varustettua paperia käytettäessä.
paperialan hapottomia papereita ja alkuperäisiä HP-musteita koskeviin ennusteisiin; väriaineen kestävyystiedot huoneenlämmössä perustuvat samanlaisiin järjestelmiin, jotka on testattu ISO 11798:n ja ISO
18909:n mukaan. Katso ISO 11798 -sertifikaatti osoitteessa http://www.sp.se/en/index/services/certprod/certprodprofil/arkiv/maskin/black/Sidor/default.aspx.
2Perustuu
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HP 950/951 (z20-kasetit) käytettäväksi vain Euroopassa, Venäjällä, IVY-maissa, Lähi-idässä ja Afrikassa

Yhteensopivuuslausunto

HP OfficeJet Pro 251dw Printer series, HP OfficeJet Pro 276dw Multifunction Printer series, HP OfficeJet Pro 8100 ePrinter series, HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One series, HP OfficeJet
Pro 8600 Plus e-All-in-One Printer series, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One Printer series, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One Printer series

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x
syvyys)

Paino

UPC-tunnus

CN049AE

HP 950, alkuperäinen musta mustekasetti

noin 1 000 sivua

119 x 126 x 36 mm

0,1 kg

(BGX) 886111748907
(BGY) 886111748952

CN045AE

HP 950XL, alkuperäinen riittoisa musta mustekasetti noin 2 300 sivua

119 x 126 x 36 mm

0,15 kg

(BGX) 886111748914
(BGY) 886111748969

*Testattu HP OfficeJet Pro 8600A e-All-in-One -laitteella. Likimääräinen keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711 -standardin mukaisiin tai HP:n omiin testausmenetelmiin jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus
vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Takuu
Takaamme, että alkuperäisissä HP:n mustekaseteissa ja tulostuspäissä ei esiinny materiaali- ja valmistusvikoja takuun voimassaolon aikana.
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