Datasheet

HP 953XL Office value pack, 75 vel/A4/210 x 297 mm
(1CC21AE)

Ideaal voor grote teams die elke pagina opnieuw betrouwbare prestaties en betaalbare prints
van professionele kwaliteit nodig hebben.
Maak professionele documenten. Originele HP inktcartridges bieden een indrukwekkende
betrouwbaarheid, beproefde printkwaliteit, een consistente paginaopbrengst en uitstekende
resultaten. Print snel met losse inktcartridges en optionele high-capacity cartridges.

Betrouwbare prestaties en opvallende resultaten

Produceer betrouwbare resultaten van hoge kwaliteit bij hoge snelheden, pagina na pagina. Originele HP inktcartridges bieden de indrukwekkende
betrouwbaarheid en de uitstekende resultaten waarvoor uw HP printer of all-in-one is ontworpen.
Originele HP inktcartridges zijn speciaal ontworpen om naadloos samen te werken met uw HP printer of all-in-one.

Professionele kwaliteit, ideaal voor zakelijk gebruik

Print professionele kleurendocumenten met opvallende, briljante kleuren en haarscherpe zwarte tekst. Met originele HP inktcartridges produceert u
zakelijke prints die markeerstift-, water, veeg- en lichtbestendig zijn.1
Print professionele zakelijke documenten met briljante kleuren met inkt op pigmentbasis die voor kantoorgebruik is ontwikkeld.

Kies voor voordelige kantoorproductiviteit

Blijf productief en maak zakelijke prints voor een uitstekende prijs met originele HP inktcartridges. Print voordelig met losse inktcartridges en gebruik
optionele high-capacity inktcartridges voor lagere kosten per pagina en minder onderbrekingen.2
Print voordelig met losse inktcartridges. U hoeft alleen de cartridge die leeg is te vervangen.

Energiezuinig gebouwd

Deze cartridges ondersteunen een zuinig gebruik van grondstoffen. Profiteer van gemakkelijke recycling en minder verpakkingsmateriaal om sneller uw
milieu-impact te reduceren.
Originele HP cartridges zijn eenvoudig kosteloos te recyclen via HP Planet Partners.3
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Water-, veeg-, licht- en markeerpenbestendigheid zijn gebaseerd op interne tests van HP volgens ISO 11798. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/printpermanence.
Gebaseerd op een vergelijking van de cartridgeopbrengst voor HP 953XL inktcartridges met die van HP 953A inktcartridges. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
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Verklaring over compatibiliteit
HP OfficeJet Pro 8210 printer, HP OfficeJet Pro 8218 printer, 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

Productspecificaties
P/N

1CC21AE

Omschrijving

HP 953XL Office value pack, 75 vel/A4/210 x 297 mm

Selectienummer

953XL

Mediaformaat

210 x 297 mm

Mediagewicht

80 gr/m² (HP All-in-One Printing Paper), 180 gr/m² (HP Professional inkjetpapier, mat)

Voltooien

Mat

Aantal vellen

75

Inhoud van de doos

3 inktcartridges: HP 953 cyaan, magenta, geel; 50 vel HP All-in-One Printing Paper, 80 gr, A4; 25 vel HP Professional inkjetpapier, mat,
180 gr, A4

Afmetingen productverpakking (bundel)

222 x 34 x 310 mm

Gewicht

890 gr

UPC-code

190781138143

Garantie
HP inktcartridges en printkoppen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.
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