Tiedot

HP 953XL Office -säästöpakkaus, 75 arkkia/A4/210 x 297
mm
(1CC21AE)

Sopii erinomaisesti suurille työryhmille, jotka tarvitsevat luotettavaa suorituskykyä ja
edullista, ammattilaislaatuista tulostusta sivu toisensa jälkeen.
Luotettavaa ammattilaatuisten asiakirjojen tuotantoa. Alkuperäiset HP-mustekasetit tarjoavat
uskomattoman luotettavan suorituskyvyn, johdonmukaiset sivuriittoisuudet ja loistavat tulokset.
Tulosta nopeasti erillisillä musteilla ja riittoisilla kasettivaihtoehdoilla.

Luotettavaa suorituskykyä ja loistavat tulokset

Varmista luotettavat, laadukkaat tulokset suurilla nopeuksilla sivu toisensa jälkeen. Alkuperäiset HP-mustekasetit tarjoavat vaikuttavaa luotettavuutta ja
loistavat tulokset, joten saat suorituskyvyn, joka HP-tulostimesi tai -all-in-one-laitteesi on suunniteltu tarjoamaan.
Alkuperäiset HP-mustekasetit on suunniteltu toimimaan saumattomasti HP-tulostimen tai -all-in-one-laitteen kanssa.

Ammattimaista laatua, täydellinen ratkaisu toimistokäyttöön

Tulosta ammattimaisia väriasiakirjoja, joissa yhdistyvät häikäisevän eloisat värit ja terävä musta teksti. Luota alkuperäisiin HP-mustekasetteihin ja tuota
haalistumattomia yritysmateriaaleja, jotka kestävät korostuskynämerkinnät ja hylkivät vettä ja tahroja.1
Tulosta ammattilaislaatuisia yritysasiakirjoja kirkkain värein käyttämällä toimistokäyttöön tarkoitettuja pigmenttimusteita.

Edullista tuottavuutta toimistoon

Pysy tuottavana ja nauti luotettavasta ja lisäarvoa tarjoavasta yritystulostuksesta käyttämällä alkuperäisiä HP-mustekasetteja. Tulosta edullisesti erillisillä
musteilla ja alenna sivukohtaisia kustannuksia samalla, kun minimoit käyttökatkokset erittäin riittoisilla mustekasettivaihtoehdoilla.2
Tulosta edullisilla erillisillä mustekaseteilla. Voit vaihtaa kasetit yksitellen tarpeen mukaan.

Säästää energiaa

Käytä tulostuksessa mustekasetteja, jotka on suunniteltu säästämään luonnonvaroja. Hyödynnä helppo kierrätettävyys ja minimaalinen pakkaus, joiden
ansiosta ympäristövaikutuksesi hallintaan kuluva aika lyhenee.
HP Planet Partners -ohjelma tarjoaa helpon tavan alkuperäisten HP -mustekasettien kierrättämiseen maksutta.3
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Veden, lian, haalistumisen ja korostusvärin kestävyys on testattu ISO 11798 -testeillä ja HP:n sisäisessä testauksessa. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/printpermanence.
Perustuu HP 953XL -mustepatruunoiden riittoisuuksiin verrattuna HP 953A -mustepatruunoihin. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Ohjelman saatavuus vaihtelee. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
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Yhteensopivuuslausunto
HP OfficeJet Pro 8210 -tulostin, HP OfficeJet Pro 8218 -tulostin, HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One, HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One, HP OfficeJet Pro 8718 All-in-One, HP OfficeJet Pro
8719 All-in-One' HP OfficeJet Pro 8720 All-in-One, HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One, HP OfficeJet Pro 8740 All-in-One, HP OfficeJet Pro 7740 All-in-One

Tekniset tiedot
P/N

1CC21AE

Kuvaus

HP 953XL Office -säästöpakkaus, 75 arkkia/A4/210 x 297 mm

Tunnusnumero

953XL

Tulostusmateriaalin koko

210 x 297 mm

Paperin paino

80 g/m² (HP All-in-One -tulostuspaperi), 180 g/m² (HP Professional -mustesuihkupaperi, matta)

Lopeta

Matta

Arkkien lukumäärä

75

Pakkauksen sisältö

3 mustepatruunaa: HP 953 syaani, magenta, keltainen; + 50 arkkia HP All-In-One -tulostuspaperia, 80 g, A4; + 25 arkkia HP
Professional -mustesuihkupaperia, matta, 180 g A4

Pakkauksen koko

222 x 34 x 310 mm

Paino

0,89 kg

UPC-tunnus

190781138143

Takuu
Takaamme, että alkuperäisissä HP:n mustekaseteissa ja tulostuspäissä ei esiinny materiaali- ja valmistusvikoja takuun voimassaolon aikana.
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