Fişa de date

Pachet de valoare HP 953XL Office cu 75 de coli/A4/210 x
297 mm
(1CC21AE)

Produs ideal pentru grupuri mari de lucru care au nevoie de performanţe sigure pentru
imprimare accesibilă, de calitate profesională, pagină după pagină.
Contaţi pe documente de calitate profesională. Cartuşele de cerneală originale HP asigură o fiabilitate
impresionantă, oferind performanţe sigure, capacitate constantă în pagini imprimate şi rezultate
remarcabile. Imprimaţi rapid cu cerneluri individuale şi cu opţiuni de cartuşe de capacitate extinsă.

Performanţă fiabilă, rezultate remarcabile

Obţineţi rezultate de încredere, de înaltă calitate, la viteze mari, pagină după pagină. Cartuşele de cerneală originale HP sunt foarte fiabile şi oferă rezultate
remarcabile, asigurând performanţa pentru care a fost construită imprimanta sau echipamentul all-in-one HP.
Cartuşele de cerneală originale HP sunt special concepute pentru a lucra impecabil cu imprimanta sau echipamentul all-in-one HP.

Calitate profesională, perfectă pentru birou

Imprimaţi documente color de calitate profesională, care combină culorile remarcabile, vibrante, cu textul negru clar. Bizuiţi-vă pe cartuşele de cerneală
originale HP, pentru a produce imprimatele necesare, care rezistă la urme de marker, apă, mânjire şi decolorare.1
Imprimaţi documente de afaceri de calitate profesională, în culori vibrante, utilizând cerneluri cu pigmenţi concepute pentru birou.

Obţineţi valoarea deosebită a productivităţii biroului

Rămâneţi productiv şi contaţi pe o valoare excelentă pentru imprimările de afaceri, utilizând cartuşe de cerneală originale HP. Imprimaţi convenabil cu
cerneluri individuale, obţineţi un cost pe pagină mai mic şi minimizaţi întreruperile utilizând opţiunile de cartuşe de cerneală de capacitate extinsă.2
Imprimaţi convenabil cu cartuşe individuale. Pur şi simplu înlocuiţi separat fiecare cartuş, în funcţie de necesităţi.

Conceput să conserve

Imprimaţi cu cartuşe care sunt concepute pentru a conserva resursele. Beneficiaţi de reciclarea simplă şi de ambalajul minimal, pentru a reduce timpul
necesar gestionării impactului asupra mediului.
Reciclaţi simplu cartuşele originale HP, în mod gratuit, prin programul HP Planet Partners.3
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Rezistenţa la apă, mânjire, decolorare şi urme de marker se bazează pe ISO 11798 şi pe testarea internă HP. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/printpermanence.
Pe baza capacităţii cartuşelor de cerneală HP 953XL în comparaţie cu cartuşele de cerneală HP 953A. Pentru mai multe informaţii, consultă http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Disponibilitatea programului variază. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/recycle.
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Declaraţie de compatibilitate
Imprimantă HP OfficeJet Pro 8210, imprimantă HP OfficeJet Pro 8218, 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

Specificaţii produs
Număr produs

1CC21AE

Descriere

Pachet de valoare HP 953XL Office cu 75 de coli/A4/210 x 297 mm

Selectabilitate

953XL

Dimensiune suport

210 x 297 mm

Greutate suport

80 g/m² (hârtie de imprimare HP All-in-One), 180 g/m² (hârtie mată HP Professional Inkjet)

Finisaj

Mată

Număr de coli

75

În cutie

3 cartuşe de cerneală: HP 953 cyan, magenta, galben; + 50 de coli de hârtie de imprimare HP All-in-One, 80 g, A4; + 25 de coli de
hârtie mată HP Professional Inkjet, 180 g, A4

Dimensiuni pachet (set)

222 x 34 x 310 mm

Greutate

0,89 kg

Cod UPC

190781138143

Garanţie
În perioada de garanţie, este garantată absenţa defectelor de material şi de execuţie pentru cartuşele de cerneală şi capetele de imprimare de la HP.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2017 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.
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