Dane techniczne

Wkłady atramentowe HP 950

(CN049AE, CN045AE)
Do użytku tylko w Europie, Rosji, krajach WNP, na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Idealny dla małych firm i klientów prowadzących biuro w domu, którzy chcą w niezawodny
sposób tworzyć profesjonalne dokumenty z tekstem laserowej jakości oraz którym recykling i
ochrona zasobów nie są obojętne.
Profesjonalna jakość wydruków strona po stronie. Łatwe w recyklingu wkłady zapewniają laserową
jakość czarnego tekstu w dokumentach i materiałach marketingowych.

Niezawodna wydajność drukowania, znakomite wyniki

Niezawodne wydruki wysokiej jakości za każdym razem. Oryginalne i niezawodne atramenty HP zapewniają bezproblemowe drukowanie ze stałą jakością
za każdym razem.
Drukarki, atramenty i papier HP zostały zaprojektowane i przetestowane pod kątem stosowania razem, co zapewnia optymalne rezultaty.

Dokumenty w czerni o laserowej jakości, która imponuje

Zrób wrażenie dzięki dokumentom w czerni biznesowej jakości z wyraźnym tekstem. Twoje wydruki nie rozmażą się po użyciu markerów lub w kontakcie z
wodą, a ponadto będą odporne na blaknięcie1,2. Możesz archiwizować dokumenty i ważne dane, które przetrwają dziesięciolecia2.
Możesz wyróżnić czarny tekst na drukowanych dokumentach, nie martwiąc się o smugi – doskonałe rozwiązanie na potrzeby projektów i codziennych
wydruków.

Ekonomiczny, czarny tekst laserowej jakości

Oryginalne atramenty HP umożliwiają drukowanie dokumentów biznesowych z czarnym tekstem o laserowej jakości.

Na podstawie wewnętrznych testów HP przeprowadzonych z użyciem papieru z logo ColorLok®.
podstawie prognoz przemysłu papierniczego dot. papierów bezkwasowych, z oryginalnymi atramentami HP; dane dotyczące stabilności barwników w temperaturze pokojowej oparto na podobnych systemach
testowanych zgodnie z wymogami norm ISO 11798 i ISO 18909. Certyfikat ISO 11798 jest dostępny pod adresem http://www.sp.se/en/index/services/certprod/certprodprofil/arkiv/maskin/black/Sidor/default.aspx.
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Wkłady HP 950/951 (z20) do użytku tylko w Europie, Rosji oraz krajach WNP, Bliskiego Wschodu i Afryki

Informacje o zgodności

Drukarki HP OfficeJet Pro serii 251dw, urządzenia wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro serii 276dw, drukarki HP OfficeJet Pro serii 8100 ePrinter, urządzenia wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro serii
8600 e-All-in-One, urządzenia wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro serii 8600 Plus e-All-in-One, urządzenia wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro serii 8610 e-All-in-One, urządzenia wielofunkcyjne
HP OfficeJet Pro serii 8620 e-All-in-One

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CN049AE

HP 950 oryginalny wkład atramentowy czarny

ok. 1000 stron

119 x 126 x 36 mm

0,1 kg

(BGX) 886111748907
(BGY) 886111748952

CN045AE

HP 950XL oryginalny wkład atramentowy czarny XL Ok. 2300 stron

119 x 126 x 36 mm

0,15 kg

(BGX) 886111748914
(BGY) 886111748969

*Przetestowano na urządzeniu HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One. Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 24711 lub metodologię testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może
się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.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. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia
ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i
usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz
braki występujące w niniejszym dokumencie.
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