Tiedot

HP 903XL Office -säästöpakkaus, 75 arkkia/A4/210 x 297
mm
(1CC20AE)

Sopii kiireisille yrittäjille ja pk-yritysten omistajille, jotka haluavat olla varmoja siitä, että he
tekevät ammattimaisen vaikutuksen ja parantavat yrityksen tuottavuutta.
Saat luotettavaa suorituskykyä ja ammattilaatuista värillistä ja mustaa tekstiä toimistokäyttöön.
Alkuperäiset HP-mustekasetit tuottavat yhdenmukaisia, vaikuttavia asiakirjoja. Tulosta edullisesti
lompakkoa hivelevillä mustekaseteilla ja riittoisilla kasettivaihtoehdoilla.
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Tasaista ja luotettavaa yritystulostamisesta

Paranna yrityksesi erottuvuutta alkuperäisillä HP-mustekaseteilla, joiden tulokset ovat luotettavia. Nämä tulostuskasetit on suunniteltu toimimaan
erityisesti HP-tulostimen tai all-in-one-laitteen kanssa sekä tarjoamaan ammattimaiset tulokset ja vähentämään turhien tulosteiden määrää.
Edusta yritystäsi tyylikkäästi alkuperäisillä HP:n pigmenttimusteilla, jotka on suunniteltu johdonmukaisia ja ammattimaisia tuloksia varten

Vaikuttavia tuloksia, jotka kestävät

Tule huomatuksi näyttävän värillisen ja mustan tekstin avulla. Alkuperäiset HP-mustekasetit tuottavat vaikuttavaa luettavuutta, laatua ja kestävyyttä.
Tulosta päivittäiset projektit erilaisille papereille – ColorLok®-papereita käyttämällä saat lisäksi täyteläisemmät värit ja näyttävämmät mustat.3
Tulosta ammattilaislaatuisia yritysasiakirjoja kirkkain värein käyttämällä toimistokäyttöön tarkoitettuja pigmenttimusteita.

Pysy tuottavana ja hallitse kuluja

Tulosta edullisesti ja pysy tuottavana käyttämällä HP:n alkuperäisiä mustekasetteja. Riittoisat kasetit tuottavat loistavaa lisäarvoa ja harventavat kasettien
vaihtoväliä.1,2 Vaihda kasetit erikseen ja hallitse tulostustarvikkeita tehokkasti kustannustehokkailla erillisillä musteilla.
Tulosta jopa 2,5 kertaa enemmän sivuja ja harvenna mustekasettien vaihtoväliä käyttämällä riittoisia alkuperäisiä HP-mustekasetteja.1

Vaivatonta ja näppärää tulostusta alusta loppuun

Pidä toimistotulostus helppona. Kasettien asentaminen käy helposti – niiden vaihtaminen sujuu käden käänteessä. Kun kasetit on tyhjiä, kierrätä ne
kätevästi HP Planet Partners -ohjelman kautta maksutta.4
HP Planet Partners -ohjelma tarjoaa helpon tavan alkuperäisten HP -mustekasettien kierrättämiseen maksutta.4

Perustuu HP 903XL -mustepatruunoiden riittoisuuksiin verrattuna HP 903A -vakiomustepatruunoihin. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Perustuu HP 907XL -mustekasettien riittoisuuksiin verrattuna HP 903 -vakiomustekasetteihin. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Perustuu HP:n sisäisiin testeihin, joissa käytettiin alkuperäisiä HP-pigmenttimusteita ja ColorLok®-paperia.
4 Ohjelman saatavuus vaihtelee. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
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Yhteensopivuuslausunto
HP OfficeJet 6950 All-in-One, HP OfficeJet Pro 6960 All-in-One ja HP OfficeJet Pro 6970 All-in-One

Tekniset tiedot
P/N

1CC20AE

Kuvaus

HP 903XL Office -säästöpakkaus, 75 arkkia/A4/210 x 297 mm

Tunnusnumero

903XL

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 903 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

0,81 kg

UPC-tunnus

190781138136

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

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2017 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja
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