Datový list

HP 903XL Sada Office Value, 75 listů/A4/210 x 297 mm
(1CC20AE)

Ideální pro vytížené podnikatele a majitele malých firem, kteří chtějí udělat profesionální
dojem a nezruinovat rozpočet.
Získejte spolehlivý výkon a tiskněte pracovní dokumenty s barvami a černým textem v profesionální
kvalitě. Originální inkoustové kazety HP zajišťují tisk poutavých dokumentů při každém použití.
Tiskněte úsporně s levnými samostatnými kazetami a volitelnými kazetami s vysokou výtěžností.
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Konzistentní firemní tisk, na který se můžete spolehnout

Vystupte z davu s originálními inkoustovými kazetami HP, které zaručují spolehlivý firemní tisk. Tyto kazety byly speciálně navrženy pro práci s vaší
tiskárnou nebo multifunkční tiskárnou HP, aby poskytovaly profesionální výsledky a minimalizovaly plýtvání při tisku.
Prezentujte svoji firmu prostřednictvím originálních pigmentových inkoustů HP, které poskytují konzistentní, profesionální výsledky.

Působivé výsledky, které vydrží

Tiskněte dokumenty s vynikajícími barvami a černým textem. Originální inkoustové kazety HP zaručují výbornou čitelnost, kvalitu a trvanlivost. Tiskněte
každodenní úlohy na různé druhy papíru – a tiskněte jasnější barvy a ostřejší černý text na papíry s logem ColorLok®.3
Tiskněte pracovní dokumenty v profesionální kvalitě pomocí pigmentových inkoustů navržených pro kancelářské použití.

Zůstaňte produktivní a mějte náklady pod kontrolou

Cenově dostupný a produktivní tisk s originálními inkoustovými kazetami HP. Volitelné kazety s vysokou výtěžností poskytují neuvěřitelnou užitnou
hodnotu a nevyžadují tak častou výměnu.1,2 S jednotlivými inkousty můžete kazety měnit dle potřeby a mít tak pod kontrolou náklady na spotřební
materiál.
S originálními inkoustovými kazetami HP s vysokou výtěžností vytisknete až 2,5krát více stránek a nemusíte tak často měnit kazety.1

Snadný, pohodlný tisk – od začátku do konce

Jednoduchý kancelářský tisk. Snadná instalace kazet – výměna je hračkou. Když jsou kazety prázdné, můžete je pohodlně a bezplatně recyklovat díky
programu HP Planet Partners.4
Originální kazety HP můžete snadno a zdarma recyklovat pomocí programu HP Planet Partners.4

Na základě srovnání výtěžnosti inkoustových kazet HP 903XL se standardními inkoustovými kazetami HP 903A. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Na základě srovnání výtěžnosti inkoustových kazet HP 907XL se standardními inkoustovými kazetami HP 903. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Na základě interního testování společnosti HP u originálních pigmentových inkoustů HP s použitím papírů s logem ColorLok®.
4 Dostupnost programu se může lišit. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.
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Prohlášení o kompatibilitě
HP OfficeJet 6950 All-in-One, HP OfficeJet Pro 6960 All-in-One, HP OfficeJet Pro 6970 All-in-One

Technické údaje o produktu
P/N

1CC20AE

Popis

HP 903XL Sada Office Value, 75 listů/A4/210 x 297 mm

Označení

903XL

Formáty médií

210 x 297 mm

Gramáž média

80 g/m² (papír HP All-in-One Printing Paper), 180 g/m² (papír HP Professional Matt Inkjet Paper)

Povrchová úprava

Matná

Počet listů

75

Obsah balení

3 inkoustové kazety: HP 903 azurová, purpurová, žlutá; + 50 listů papíru HP All-in-One Printing Paper, 80 g, A4; + 25 listů papíru HP
Professional Matt Inkjet Paper, 180 g, A4

Rozměry balení výrobku

222 x 34 x 310 mm

Hmotnost

0,81 kg

Kód UPC

190781138136

Záruka
Na inkoustové kazety a tiskové hlavy HP se během záruční doby poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit
bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných
zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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