Veri sayfası

HP 950 Mürekkep Kartuşları

(CN049AE, CN045AE)
Yalnızca Avrupa, Rusya, CIS, Orta Doğru ve Afrika'da kullanım içindir

Sık baskı yapan, daha az maliyete lazer kalitesinde profesyonel belgeleri güvenli bir şekilde
oluşturmak isteyen ve geri dönüşüm ile kaynak korumasını önemseyen küçük işletmeler ve ev
ofisi kullanıcıları için idealdir.
Sayfalarca profesyonel kalitede baskı alın. Belge ve pazarlama malzemelerinizde lazer kalitesinde
siyah renk kullanın, kartuşlarınızı kolayca geri dönüştürün.

Güvenilir baskı performansı, çarpıcı sonuçlar

Her baskıda güvenilir, yüksek kalitede sonuçları garantileyin. Her sayfada sorunsuz tutarlılık için Orijinal HP mürekkeplerinden ve etkileyici güvenilirlik
özelliklerinden yararlanın.
HP yazıcılar, mürekkepler ve kağıtlar en iyi sonuçlar için birlikte tasarlanmış ve test edilmişlerdir.

Etkileyici lazer kalitesinde siyah belgeler

İş kalitesinde siyah beyaz belgelerle ve keskin siyah metinlerle güçlü bir etki bırakın. Baskılarınız fosforlu kalemlere ve suya dayanıklıdır, zamanla solmaz1,2.
Belgeleri ve önemli evrakları onlarca yıl arşivleyin.2
Basılı belgelerdeki siyah metinleri bulaşma endişesi olmadan vurgulayarak proje ve günlük belgelerde mükemmel bir görünüm elde edin.

Uzun ömürlü, lazer kalitesinde siyah metin

Orijinal HP mürekkepleri kullanarak lazer kalitesinde siyah metinler içeren iş belgeleri yazdırın.

1ColorLok®

logolu kağıt kullanılarak HP dahili testi baz alınmıştır.
kağıtlar ve Orijinal HP mürekkepleri için kağıt sanayi tahminleri esas alınmıştır; ISO 11798 ve ISO 18909 uyarınca test edilen benzer sistemleri temel alan oda sıcaklığındaki renklendirici stabilite verileri. Bkz,
http://www.sp.se/en/index/services/certprod/certprodprofil/arkiv/maskin/black/Sidor/default.aspx adresinde bulunan ISO 11798 sertifikası.
2Asitsiz
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HP 950/951 (z20 kartuşlar) yalnızca Avrupa, Rusya, BDT, Orta Doğru ve Afrika'da kullanım içindir

Uyumluluk bildirimi

HP OfficeJet Pro 251dw Yazıcı serisi, HP OfficeJet Pro 276dw Çok İşlevli Yazıcı serisi, HP OfficeJet Pro 8100 ePrinter serisi, HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One serisi, HP OfficeJet Pro 8600
Plus e-All-in-One Yazıcı serisi, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One Yazıcı serisi, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One Yazıcı serisi

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

CN049AE

HP 950 Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu

~1.000 sayfa

119 x 126 x 36 mm

0,1 kg

(BGX) 886111748907
(BGY) 886111748952

CN045AE

HP 950XL Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal Mürekkep ~2.300 sayfa
Kartuşu

119 x 126 x 36 mm

0,15 kg

(BGX) 886111748914
(BGY) 886111748969

*HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One ile test edilmiştir. Yaklaşık ortalama, ISO/IEC 24711 standardına veya HP test yöntemine ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasitesi basılan sayfaların içeriğine ve
diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Garanti
HP'nin mürekkep kartuşlarında ve baskı kafalarında garanti süresi boyunca herhangi bir malzeme ve işçilik hatası olmayacağı garanti edilir.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
Ürün gösterilen resimlerden farklı görünebilir. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün
ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak
yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bu belgede verilen bilgiler haber
verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı
olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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