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HP 953XL Avantajlı Ofis Paketi-75 yaprak/A4/210 x 297
mm
(1CC21AE)

Her sayfada uygun fiyata profesyonel kalitede baskılar üretmek için güvenilir performansa
ihtiyaç duyan büyük çalışma grupları için idealdir.
Profesyonel kalitede belgeler üreteceğiniz konusunda şüphe duymayın. Orijinal HP mürekkep
kartuşları güvenilir performans için etkileyici güvenilirlik, tutarlı baskı kapasiteleri ve çarpıcı sonuçlar
sunar. Tekli mürekkepler ve yüksek kapasiteli kartuş seçenekleriyle hızla yazdırın.

Güvenilir performans, çarpıcı sonuçlar

Her sayfada yüksek hızlarda yüksek kaliteli sonuçlar elde edin. Orijinal HP mürekkep kartuşları etkileyici güvenilirlik ve çarpıcı sonuçlar sunar, böylece HP
yazıcınızın veya all-in-one aygıtınızın sunmak için tasarlandığı performansı alırsınız.
Orijinal HP mürekkep kartuşları, HP yazıcınız veya all-in-one aygıtınızla kusursuzca çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Ofisler için profesyonel kalite

Göz alıcı canlılıkta renklerle keskin siyah beyaz metinleri bir araya getiren profesyonel kalitede renkli belgeler yazdırın. Fosforlu kalemlere karşı koyan ve
suya, lekelenmeye ve solmaya dayanıklı kurumsal çıktılar üretmek konusunda Orijinal HP mürekkep kartuşlarına güvenin.1
Ofis için tasarlanan pigment mürekkepleriyle canlı renklere sahip profesyonel kalitede kurumsal belgeler yazdırın.

Ofis üretkenliği için yüksek değer avantajı

Orijinal HP mürekkep kartuşlarını kullanarak üretkenliğinizi koruyun ve kurumsal baskılarda büyük değer avantajı elde edin. Tekli mürekkepler sayesinde
uygun fiyata yazdırın ve yüksek kapasiteli mürekkep kartuşu seçenekleriyle kesintileri en aza indirirken daha düşük sayfa başı maliyet elde edin.2
Tekli kartuşlarla uygun fiyata baskı yapın. Her kartuşu yalnızca gerektiği zaman değiştirin.

Tasarruf için tasarlandı

Kaynakları korumak için tasarlanan kartuşlarla yazdırın. Kolay geri dönüşüm ve minimum miktarda ambalaj sayesinde çevre üzerindeki etkinizi yönetmek
için daha az zaman harcayın.
Orijinal HP mürekkep kartuşlarınızı HP Gezegen Ortaklığı aracılığıyla ücretsiz olarak kolayca geri dönüştürün.3
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Suya, lekelenmeye, solmaya ve fosforlu kaleme dayanıklılık beyanı ISO 11798 ve dahili HP testlerine dayanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printpermanence.
HP 953XL mürekkep kartuşları ile HP 953A mürekkep kartuşlarının baskı kapasitelerinin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/recycle.
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Uyumluluk bildirimi
HP OfficeJet Pro 8210 Yazıcı, HP OfficeJet Pro 8218 Yazıcı, 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

Ürün Özellikleri
P/N

1CC21AE

Tanım

HP 953XL Avantajlı Ofis Paketi-75 yaprak/A4/210 x 297 mm

Seçilebilirlik

953XL

Ortam boyutu

210 x 297 mm

Ortam ağırlığı

80 g/m² (HP All-in-One Yazıcı Kağıdı), 180 g/m² (HP Profesyonel Mat Inkjet Kağıt)

Son

Mat

Yaprak sayısı

75

Kutu içindekiler

3 mürekkep kartuşu: HP 953 camgöbeği, macenta, sarı; + 50 yaprak HP All-in-One Yazıcı Kağıdı, 80g, A4; + 25 yaprak HP Profesyonel
Mat Inkjet Kağıdı, 180g, A4

Ürün paketi boyutu (ek paket)

222 x 34 x 310 mm

Ağırlık

0,89 kg

UPC Kodu

190781138143

Garanti
HP'nin mürekkep kartuşlarında ve baskı kafalarında garanti süresi boyunca herhangi bir malzeme ve işçilik hatası olmayacağı garanti edilir.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin:
Ürün gösterilen resimlerden farklı görünebilir. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP
ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi
olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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