Fişa de date

Pachet cu 4 cartuşe de cerneală originale HP 950XL Negru /
951XL Cyan/Magenta/Galben
(C2P43AE)
Pentru utilizare numai în Europa, Rusia, CSI, Orientul Mijlociu şi Africa

Ideală pentru întreprinderile mici şi pentru clienţii cu birouri de acasă care imprimă frecvent,
care doresc să producă fiabil documente profesionale cu text la calitate laser, la costuri mai
mici şi cărora le pasă de reciclare şi de conservarea resurselor.
Cartuşele de cerneală în pachet combinat HP 950/951 asigură imprimări de calitate profesională,
pagină după pagină. Conferi documentelor şi materialelor de marketing text negru de calitate laser şi
culori de o intensitate remarcabilă, şi reciclezi simplu cartuşele.

Performanţă de imprimare fiabilă, rezultate remarcabile

Beneficiaţi de rezultate sigure, de înaltă calitate, la fiecare imprimare. Utilizaţi cernelurile originale HP şi caracteristicile remarcabile de fiabilitate pentru
imprimări uniforme, pagină după pagină. Imprimantele, cernelurile şi hârtia HP sunt proiectate şi testate împreună, pentru rezultate optime.

Documente de calitate laser care impresionează

Crează o impresie puternică, cu text negru clar şi culori de o intensitate remarcabilă. Documentele şi materialele de marketing vor rezista la creioanele
marcatoare, la apă şi la decolorare în timp12.

Text negru de calitate laser şi culori de calitate profesională, la preţuri accesibile

Obţii documente de afaceri de calitate laser superioară, cu text negru clar şi culori de calitate profesională. Economisești bani şi timp când imprimaţi
materiale de marketing la birou.

1Conform

testelor interne ale HP, utilizând hârtie cu sigla ColorLok®.
bazează pe previziunile industriei de hârtie privind hârtia alcalină şi pe cernelurile HP originale; date privind stabilitatea colorantului la temperatura camerei bazate pe sisteme similare testate în conformitate cu ISO
11798 şi ISO 18909.
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HP 950/951 (cartuşe z20) pentru utilizare numai în Europa, Rusia, CSI, Orientul Mijlociu şi Africa

Declaraţie de compatibilitate

Seria de imprimante HP OfficeJet Pro 251dw, seria de imprimante multifuncţionale HP OfficeJet Pro 276dw, seria HP OfficeJet Pro 8100 ePrinter, seria HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One,
seria de imprimante HP OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One, seria de imprimante HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One, seria de imprimante HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One

Specificaţii produs
Număr produs Descriere
C2P43AE

Capacitateea medie a
cartuşului *

Dimensiuni (Î x L x A)

Pachet cu 4 cartuşe de cerneală originale HP 950XL Per cartuş: ~2.300 pagini negru, 138 x 65 x 205 mm
Negru / 951XL Cyan/Magenta/Galben
~1.500 pagini cyan, ~1.500 pagini
magenta, ~1.500 pagini galben

Greutate

Cod UPC

0,353 kg

887111884930

*Testat cu HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One. Valoarea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 24711 sau pe metodologia de testare HP, la imprimare continuă. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de
conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Garanţie
Fiecare cartuş de cerneală, cap de imprimare şi consumabil înrudit de la HP este garantat în privinţa defectelor de material şi de manoperă în timpul perioadei de garanţie.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori
pentru omisiunile din documentul de faţă. Informaţiile conţinute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP
sunt cele din declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc aceste produse şi servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanţie suplimentară.
Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.
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