Adatlap

HP 950 tintapatronok

(CN049AE, CN045AE)
Csak Európa, Oroszország, a FÁK, Közel-Kelet és Afrika területén használható

Ideális olyan kisvállalkozások és otthoni irodai felhasználók számára, akik gyakran
nyomtatnak, és megbízhatóan szeretnének professzionális dokumentumokat előállítani
lézeres minőségi szöveggel kevesebbért, és adnak az újrahasznosításra és a
környezetvédelemre.
Professzionális minőségű nyomtatás minden alkalommal. Lézerminőségű fekete szöveget
nyomtathat dokumentumokban és marketinganyagokban, és könnyen újrahasznosíthatja patronjait.

Megbízható nyomtatási teljesítmény, kiemelkedő eredmények

Minden nyomat megbízható és kiváló minőségű. Az eredeti HP-tintákkal és a megbízhatósági szolgáltatásokkal folyamatosan kiváló minőségben
nyomtathat.
Az együtt fejlesztett és tesztelt HP nyomtatók, festékek és papírok optimális eredményt biztosítanak.

Lézeres minőségű fekete-fehér dokumentumok

Az üzleti minőségű fekete-fehér dokumentumokkal és az éles fekete szöveggel lenyűgözheti ügyfeleit. A nyomatok ellenállnak a kiemelőfilcek és a víz
okozta elkenődéseknek, és hosszú ideig megőrzik a színeket[1, 2]. Évtizedekre archiválhatja a dokumentumokat és a fontos iratokat2.
Nem kell az elkenődések miatt aggódnia, ha a nyomatokon ki szeretné emelni a fekete szöveget – kiváló projektekhez és hétköznapi nyomtatáshoz.

Megfizethető, lézerminőségű fekete szöveg

Az eredeti HP-tintákkal lézerminőségű fekete szöveggel rendelkező üzleti dokumentumokat nyomtathat.
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ColorLok® emblémával ellátott papírral végzett HP belső teszt alapján.
savmentes papírokra és az eredeti HP-tintákra vonatkozó iparági előrejelzések alapján; a színezék stabilitási adatai szobahőmérsékleten értendők, hasonló rendszerek az ISO 11798 és az ISO 18909 szabvány szerinti
tesztelése alapján. Az ISO 11798 tanúsítványt a http://www.sp.se/en/index/services/certprod/certprodprofil/arkiv/maskin/black/Sidor/default.aspx webhelyen tekintheti meg.
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A HP 950/951 (z20 patronok) csak Európában, Oroszországban, a FÁK-ban, a Közel-Keleten és Afrikában használható.

Kompatibilitási nyilatkozat

HP OfficeJet Pro 251dw nyomtatósorozat, HP OfficeJet Pro 276dw többfunkciósnyomtató-sorozat, HP OfficeJet Pro 8100 ePrinter sorozat, HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One sorozat, HP
OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One nyomtatósorozat, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One nyomtatósorozat, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One nyomtatósorozat

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

CN049AE

HP 950 fekete eredeti tintapatron

~1000 oldal

119 x 126 x 36 mm

0,1 kg

(BGX) 886111748907
(BGY) 886111748952

CN045AE

HP 950XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatron ~ 2300 oldal

119 x 126 x 36 mm

0,15 kg

(BGX) 886111748914
(BGY) 886111748969

*HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One készüléken tesztelve. Becsült átlagérték az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott
oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Jótállás
A HP-tintapatronok és -nyomtatófejek anyagukban és kidolgozásukban garantáltan hibátlanok a jótállási időn belül.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP
termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és hiányosságokért. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra
kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP
nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
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