Datablad

HP 950 bläckpatroner

(CN049AE, CN045AE)
Endast för användning i Europa, Ryssland, CIS, Mellanöstern och Afrika

Idealisk för småföretag och kunder på hemmakontor som skriver ut regelbundet och vill
kunna producera professionella dokument med text av laserkvalitet på ett tillförlitligt sätt
till lägre kostnad och som är angelägna om återvinning och resursbevarande.
Skriv ut med professionell kvalitet sida efter sida. Producera dokument och marknadsföringsmaterial
med svart text av laserkvalitet och återvinn enkelt dina bläckpatroner.

Tillförlitlig utskriftsprestanda, enastående resultat

Garanterat pålitliga resultat av hög kvalitet för varje utskrift. Använd äkta HP-bläck och funktioner med imponerande pålitlighet för bekymmersfria
utskrifter, sida efter sida.
HPs skrivare, bläck och papper har utvecklats och testats tillsammans för att ge optimala resultat.

Svartvita dokument av laserkvalitet som gör intryck

Gör ett starkt intryck med svartvita dokument av affärskvalitet med skarp svart text. Utskrifterna kommer att hålla för markeringspennor och vatten, samt
står emot blekning över tid1,2. Arkivera dokument och viktiga papper i årtionden.2
Markera den svarta texten på utskrivna dokument utan att oroa dig för att den ska smeta – suveränt för projekt och vardagsutskrifter.

Svart text med laserkvalitet till överkomligt pris

Skriv ut affärsdokument med svart text av laserkvalitet med hjälp av äkta HP-bläck.

1Grundat

på HPs interna tester med papper med ColorLok®-logotypen.
på pappersbranschens förutsägelser för syrafritt papper och HPs originalbläck; färgstabilitetsdata vid rumstemperatur är baserade på tester av liknande system som testats enligt ISO 11798 och ISO 18909. Se
ISO 11798-certifikatet på http://www.sp.se/en/index/services/certprod/certprodprofil/arkiv/maskin/black/Sidor/default.aspx.
2Grundat
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HP 950/951 (z20-kassetter) för användning endast i Europa, Ryssland, CIS, Mellanöstern och Afrika

Kompatibilitetsförklaring

HP OfficeJet Pro 251dw skrivarserie, HP OfficeJet Pro 276dw multifunktionsskrivarserie, HP OfficeJet Pro 8100 ePrinter-serie, HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One-serie, HP OfficeJet Pro
8600 Plus e-All-in-One-skrivarserie, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-skrivarserie, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-skrivarserie

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

CN049AE

HP 950 svart original bläckpatron

~1 000 sidor

119 x 126 x 36 mm

0,1 kg

(BGX) 886111748907
(BGY) 886111748952

CN045AE

HP 950XL svart original bläckpatron med hög
kapacitet

~2 300 sidor

119 x 126 x 36 mm

0,15 kg

(BGX) 886111748914
(BGY) 886111748969

*Testat i HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One. Ungefärligt medelvärde baserat på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna
sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Garanti
HPs bläckpatroner och skrivhuvuden är under garantitiden garanterat fria från defekter när det gäller material och utförande.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan
föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri. Informationen i detta
dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor
som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller
utelämnanden i detta dokument.
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