Údajový list

Atramentové kazety HP 950

(CN049AE, CN045AE)
Určené len na použitie v Európe, Rusku, SNŠ, na Blízkom východe a v Afrike

Ideálne pre malé podniky a zákazníkov v domácich kanceláriách, ktorí tlačia často, ktorí
potrebujú spoľahlivo vytvárať profesionálne dokumenty s textom v laserovej kvalite pri
nižších nákladoch a ktorých zaujíma recyklácia a zachovanie zdrojov.
Tlačte každú stranu v profesionálnej kvalite. Dosiahnite vo svojich dokumentoch a marketingových
materiáloch čierny text laserovej kvality a vaše kazety jednoducho recyklujte.

Spoľahlivý výkon tlače, výnimočné výsledky

Získajte spoľahlivé a vysokokvalitné výsledky na každom výtlačku. Používajte originálne atramenty HP a pôsobivé funkcie zaručujúce spoľahlivosť a
dosahujte bezproblémovú stálosť každej strany.
Tlačiarne, atramenty a papiere HP sú navrhnuté a spoločne testované pre optimálne výsledky.

Čierne dokumenty v laserovej kvalite, ktoré zaujmú

Zapôsobte čiernobielymi dokumentmi v podnikovej kvalite a ostrým čiernym textom. Vaše výtlačky odolajú zvýrazňovačom a vode a nevyblednú ani po
dlhšom čase [1, 2]. Archivujte dokumenty a dôležité listiny celé desaťročia.2
Zvýraznite čierny text na tlačených dokumentoch bez obáv, že sa rozmaže – skvelé pri projektoch a každodennej tlači.

Dostupný, čierny text v laserovej kvalite

Tlačte obchodné dokumenty s textom v laserovej kvalite s originálnymi atramentmi HP.

1Podľa

interného testovania v HP použitím papiera s logom ColorLok®.
základe odhadov výrobcov papiera pre papiere bez obsahu kyselín a originálne atramenty HP; údaje o stabilite farbiva pri izbovej teplote sú odvodené od podobných systémov testovaných podľa noriem ISO 11798 a
ISO 18909. Pozrite certifikát ISO 11798 na stránke http://www.sp.se/en/index/services/certprod/certprodprofil/arkiv/maskin/black/Sidor/default.aspx.
2Na
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Kazety HP 950/951 (z20) sú určené len na použitie v Európe, Rusku, SNŠ, na Blízkom východe a v Afrike

Vyhlásenie o kompatibilite

Rad tlačiarní HP OfficeJet Pro 251dw, rad multifunkčných tlačiarní HP OfficeJet Pro 276dw, rad tlačiarní HP OfficeJet Pro 8100 ePrinter, rad HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One, rad tlačiarní
HP OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One, rad tlačiarní HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One, rad tlačiarní HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

CN049AE

Čierna originálna atramentová kazeta HP 950

asi 1000 strán

119 x 126 x 36 mm

0,1 kg

(BGX) 886111748907
(BGY) 886111748952

CN045AE

Čierna originálna atramentová kazeta s vysokou
výťažnosťou HP 950XL

Asi 2 300 strán

119 x 126 x 36 mm

0,15 kg

(BGX) 886111748914
(BGY) 886111748969

*Testované na zariadení HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One. Približná priemerná hodnota na základe normy ISO/IEC 24711 alebo metodiky testovania HP a pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v
závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobnosti nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na atramentové kazety a tlačové hlavy HP sa vzťahuje záruka, ktorá zaručuje, že počas celej doby trvania záruky nebudú obsahovať žiadne chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani
redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a
služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik
akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.
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