Fişa de date

Pachet de valoare HP 903XL Office cu 75 de coli/A4/210 x
297 mm
(1CC20AE)

Produs ideal pentru antreprenorii şi deţinătorii de întreprinderi mici ocupaţi, care doresc să
creeze o impresie de profesionalism şi să îşi poată îndeplini obiectivele.
Obţii performanţe fiabile şi text negru şi culori de calitate profesională pentru birou. Cartuşele de
cerneală originale HP produc documente uimitoare, de fiecare dată. Imprimi convenabil cu cartuşele
individuale cu preţ scăzut şi cu opţiunile de cartuşe de capacitate extinsă.
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Imprimări consecvente pentru afaceri, pe care poţi conta

Îți faci firma remarcată, utilizând cartuşe de cerneală originale HP, care asigură rezultate pe care poţi conta. Aceste cartuşe sunt concepute special pentru a
lucra cu imprimanta sau echipamentul all-in-one HP, asigurând rezultate profesionale şi reducând la minimum imprimatele inutile.
Îți reprezinți cel mai bine firma cu cernelurile cu pigmenţi originale HP, concepute pentru rezultate consecvente, profesionale.

Rezultate impresionante, care durează

Te faci remarcat cu text negru şi culori distinctive. Cartuşele de cerneală originale HP asigură lizibilitate, calitate şi durabilitate impresionante. Imprimi
proiectele de zi cu zi pe o varietate de hârtii – şi obţii culori mai bogate şi nuanţe mai intense de negru pe hârtii ColorLok®.3
Imprimaţi documente de afaceri de calitate profesională, în culori vibrante, utilizând cerneluri cu pigmenţi concepute pentru birou.

Rămâi productiv, gestionezi costurile

Imprimi convenabil şi rămâi productiv cu cartuşele de cerneală originale HP. Opţiunile de capacitate extinsă oferă o valoare incredibilă şi reduc înlocuirile
cartuşelor.1,2 Scoţi cartuşele separat şi gestionezi simplu consumabilele cu cerneluri individuale, eficiente ca preţ.
Utilizând cartuşe de cerneală originale de capacitate extinsă HP, imprimi până la de 2,5 ori mai multe pagini şi le înlocuiești mai rar.1

Imprimare simplă, convenabilă, de la început la sfârşit

Păstrezi imprimarea la birou simplă. Instalezi simplu cartuşele – înlocuirea acestora este rapidă. Când cartuşele sunt goale, le reciclezi convenabil şi gratuit
prin programul HP Planet Partners.4
Reciclezi simplu cartuşele originale HP, în mod gratuit, prin programul HP Planet Partners.4

Pe baza capacităţii cartuşelor de cerneală HP 903XL în comparaţie cu cartuşele de cerneală HP 903A standard. Pentru mai multe informaţii, consultă http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Pe baza capacităţii cartuşelor de cerneală HP 907XL în comparaţie cu cartuşele de cerneală HP 903 standard. Pentru mai multe informaţii, vizitează http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Pe baza testării interne HP a cernelurilor cu pigmenţi originale HP pe hârtii ColorLok®
4 Disponibilitatea programului variază. Pentru mai multe informaţii, vizitează http://www.hp.com/recycle.
1
2
3

Fişa de date | Pachet de valoare HP 903XL Office cu 75 de coli/A4/210 x 297 mm

Declaraţie de compatibilitate
HP OfficeJet 6950 All-in-One, HP OfficeJet Pro 6960 All-in-One, HP OfficeJet Pro 6970 All-in-One

Specificaţii produs
Număr produs

1CC20AE

Descriere

Pachet de valoare HP 903XL Office cu 75 de coli/A4/210 x 297 mm

Selectabilitate

903XL

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 903 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

0,81 kg

Cod UPC

190781138136

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.
4AA6-9099ROE, Ianuarie 2017

