Adatlap

HP 903XL gazdaságos üzleti csomag – 75 lap/A4/210 x 297
mm
(1CC20AE)

Ideális olyan elfoglalt vállalkozók és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik biztosak
szeretnének lenni abban, hogy professzionális benyomást keltenek és jó üzleti eredményeket
érnek el.
Megbízható teljesítmény és professzionális minőségű színes dokumentumok és fekete szöveg az
irodai használat során. Az eredeti HP-tintapatronokkal minden egyes alkalommal lenyűgöző
dokumentumok készíthetők. A kedvező árú különálló és az opcionális nagy kapacitású
tintapatronokkal gazdaságosan nyomtathat.
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Az elvárásainak megfelelő, egyenletes minőségű üzleti nyomtatás

Hívja fel a figyelmet vállalkozására a megbízható eredményeket nyújtó eredeti HP-tintapatronok segítségével. Ezek a tintapatronok kifejezetten a HP
nyomtatójához vagy All-in-One készülékéhez készültek, így professzionális minőségű eredményt nyújtanak, és minimálisra csökkentik a kárba veszett
nyomatok számát.
Vállalkozása arculatát legjobban az egyenletes, professzionális minőséget biztosító, eredeti HP-pigmenttintákkal képviselheti.

Lenyűgöző, hosszan tartó eredmények

Kiváló minőségű színes dokumentumokkal és fekete szöveggel tűnhet ki versenytársai közül. Az eredeti HP-tintapatronok lenyűgöző olvashatóságot,
minőséget és a tartósságot nyújtanak. A napi projekteket számos különféle papírra nyomtathatja, és a ColorLok® papírokkal teltebb feketéket és
gazdagabb színeket érhet el.3
Professzionális minőségű üzleti dokumentumokat nyomtathat élénk színekben az irodai használatra készült pigmentalapú tintákkal.

Hatékonyság és kézben tartott költségek

Az eredeti HP-tintapatronokkal kedvező áron nyomtathat, és hatékonyan végezheti munkáját. Az opcionális nagy kapacitású patronok kiváló ár-érték
arányt nyújtanak, és ritkábban kell cserélni őket.1,2 Egyenként cserélheti a patronokat, és könnyedén kezelheti a kellékeket a költséghatékony, különálló
tinták révén.
Az eredeti HP nagy kapacitású tintapatronokkal akár 2,5-szer több oldalt nyomtathat, és ritkábban kell patront cserélnie.1

Egyszerű, kényelmes nyomtatás az elejétől a végéig

Az egyszerű irodai nyomtatásért. Könnyedén telepítheti a patronokat, és egy pillanat alatt cserélheti őket. Az üres tintapatronokat kényelmesen és
díjmentesen újrahasznosíthatja a HP Planet Partners program keretében.4
Eredeti HP-patronjait a HP Planet Partners program keretében díjmentesen, egyszerűen újrahasznosíthatja.4
A HP 903XL tintapatronok és a HP 903A normál tintapatronok kapacitásának összehasonlítása alapján. További információk: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
HP 907XL tintapatronok és a HP 903 normál tintapatronok kapacitásának összehasonlítása alapján. További információk: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
HP által eredeti HP-pigmenttintákkal ColorLok® papíron végzett belső tesztek alapján.
4A program elérhetősége változhat. További információ: http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP OfficeJet 6950 All-in-One, HP OfficeJet Pro 6960 All-in-One, HP OfficeJet Pro 6970 All-in-One

Termékjellemzők
Termékszám

1CC20AE

Megnevezés

HP 903XL gazdaságos üzleti csomag – 75 lap/A4/210 x 297 mm

Kiválaszthatóság

903XL

Hordozó mérete

210 x 297 mm

Hordozó súlya

80 g/m² (HP All-in-One nyomtatópapír), 180 g/m² (HP Professional matt Inkjet papír)

Befejezés

Matt

Lapok száma

75

A csomag tartalma

3 tintapatron: HP 903 ciánkék, bíbor, sárga; + 50 lap HP All-in-One nyomtatópapír, 80 g, A4; + 25 lap HP Professional matt Inkjet papír,
180 g, A4

Termékcsomagolás méretei

222 x 34 x 310 mm

Súly

0,81 kg

UPC kód

190781138136

Jótállás
A HP-tintapatronok és -nyomtatófejek anyagukban és kidolgozásukban garantáltan hibátlanok a jótállási időn belül.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat:
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2017. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A
HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes.
A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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