Tiedot

HP 950XL, alkuperäinen musta mustekasetti, neljän
pakkaus / HP 951XL, alkuperäinen
syaani/magenta/keltainen mustekasetti, neljän pakkaus
(C2P43AE)
Käytettävissä vain seuraavilla alueilla: Eurooppa, Venäjä, IVY, Lähi-itä ja Afrikka

Erinomainen ratkaisu pienyrityksiin ja kotitoimistoihin, kun tarvitaan varmat ammattimaiset
asiakirjat ja laserlaatuiset tekstit edullisesti ja kun kierrätys ja luonnonvarojen säästäminen
ovat tärkeitä asioita.
HP 950/951 -monipakkausmustepatruunat tuottavat ammattilaislaatuista jälkeä sivu toisensa
jälkeen. Tuota asiakirjoihin ja markkinointimateriaaleihin laserlaatuista mustaa tekstiä ja hehkuvat
värit ja kierrätä kasetit helposti.

Luotettavaa tulostamista ja häikäisevät tulokset

Varmista tasaiset, laadukkaat tulokset jokaisessa tulosteessa. Käytä alkuperäisiä HP-musteita ja vakuuttavia varmistustoimintoja, jotka pyyhkäisevät
tulostushuolet mennessään sivu sivulta. HP-tulostimet, -musteet ja -paperit on suunniteltu ja testattu yhdessä optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

Laserlaatuiset asiakirjat tekevät vaikutuksen

Tee lähtemätön vaikutus terävällä mustalla tekstillä ja hehkuvilla väreillä. Asiakirjat ja markkinointimateriaalit eivät suttaannu korostuskynän käytöstä ja ne
hylkivät vettä ja säilyvät haalistumattomina12.

Laserlaatuista mustaa tekstiä ja ammattitason väri

Saat erinomaiset, laserlaatuiset yritysasiakirjat, joiden musta teksti on terävää ja värit ammattitasoisia. Säästät rahaa ja aikaa, kun tulostat
markkinointimateriaalit omassa toimistossa.

1HP:n

omien testien mukaan ColorLok®-logolla varustettua paperia käytettäessä.
paperialan hapottomia papereita ja alkuperäisiä HP-musteita koskeviin ennusteisiin; väriaineen kestävyystiedot huoneenlämmössä perustuvat ISO 11798- ja ISO 18909 -vaatimusten mukaan tehtyihin
samanlaisten järjestelmien testeihin.
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Tiedot | HP 950XL, alkuperäinen musta mustekasetti, neljän pakkaus / HP 951XL, alkuperäinen syaani/magenta/keltainen mustekasetti, neljän pakkaus

HP 950/951 (z20-kasetit) käytettäväksi vain Euroopassa, Venäjällä, IVY-maissa, Lähi-idässä ja Afrikassa

Yhteensopivuuslausunto

HP OfficeJet Pro 251dw Printer series, HP OfficeJet Pro 276dw Multifunction Printer series, HP OfficeJet Pro 8100 ePrinter series, HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One series, HP OfficeJet
Pro 8600 Plus e-All-in-One Printer series, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One Printer series, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One Printer series

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x
syvyys)

Paino

UPC-tunnus

C2P43AE

HP 950XL, alkuperäinen musta mustekasetti, neljän
pakkaus / HP 951XL, alkuperäinen
syaani/magenta/keltainen mustekasetti, neljän
pakkaus

Kasettia kohti: noin 2 300 sivua
(musta), noin 1 500 sivua
(syaani), noin 1 500 sivua
(magenta), noin 1 500 sivua
(keltainen)

138×65×205 mm

0,353 kg

887111884930

*Testattu HP OfficeJet Pro 8600A e-All-in-One -laitteella. Likimääräinen keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711 -standardin mukaisiin tai HP:n omiin testausmenetelmiin jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus
vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Takuu
Takaamme, että kukin HP:n mustekasetti, tulostuspää ja niihin liittyvät tarvikkeet ovat vapaita kaikista materiaali- ja valmistusvioista takuun voimassaolon aikana.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2016 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja
-palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi.
HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule
tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
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