Datablad

HP 903XL Value Pack för kontor, 75 ark/A4/210 x 297 mm
(1CC20AE)

Perfekt för entreprenörer och småföretagare som har fullt upp och vill försäkra sig om att de
gör ett professionellt intryck samtidigt som det gagnar företagets ekonomi.
Effektivisera kontoret med pålitlig prestanda och text av professionell kvalitet i färg och svart. Med
HPs originalpatroner får du alltid imponerande dokument. Prisvärda utskrifter med billiga separata
bläckpatroner och bläckpatroner med hög kapacitet.
1,2

Konsekventa företagsutskrifter du kan lita på

Med pålitliga resultat från HPs originalpatroner sticker ditt företag ut från konkurrensen. Bläckpatronerna är särskilt utformade för din HP-skrivare och
allt-i-ett-produkt – för professionella resultat som samtidigt minimerar antalet felutskrifter.
Representera ditt företag på bästa möjliga sätt med HPs originalpigmentbläck – utformat för konsekventa och professionella resultat.

Imponerande resultat som varar

Hamna i fokus med enastående texter i färg och svart. HPs originalpatroner för tydlig och hållbar utskrift av imponerande kvalitet. Skriv ut vardagsprojekt
på en rad olika papper – och få rikare färger och djupare svärta på ColorLok®-papper.3
Skriv ut professionella affärsdokument med levande färger, med hjälp av pigmentbaserat bläck som tagits fram för kontoret.

Förbli produktiv med lägre kostnader

Skriv ut till en låg kostnad och förbli produktiv med HPs originalbläckpatroner. Bläckpatroner med hög kapacitet är oerhört prisvärda och minskar behovet
av att byta ut patroner.1,2 Byt bläckpatronerna separat och sänk materialkostnaderna med kostnadseffektiva separata bläckpatroner.
Skriv ut fem gånger fler sidor och slipp byta bläckpatroner lika ofta med HPs originalpatroner med hög kapacitet .1

Enkel och bekväm utskrift – från början till slut

Förenkla kontorets utskrifter. Installera enkelt bläckpatronerna och byt dem på nolltid. När bläckpatronerna är tomma kan du bekvämt återvinna dem utan
kostnad med HP Planet Partners.4
Återvinn enkelt och kostnadsfritt HPs originalpatroner via HP Planet Partners.4

Baseras på jämförelsen av kapaciteten hos HP 903XL-bläckpatroner jämfört med HP 903A-standardpatroner. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Baseras på jämförelsen av kapaciteten hos bläckpatronen HP 907XL och standardpatronen HP 903. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Baseras på interna HP-tester av HPs originalpigmentbläck på ColorLok®-papper.
4 Programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetsförklaring
HP OfficeJet 6950 Allt-i-ett, HP OfficeJet Pro 6960 Allt-i-ett, HP OfficeJet Pro 6970 Allt-i-ett

Produktspecifikationer
P/N

1CC20AE

Beskrivning

HP 903XL Value Pack för kontor, 75 ark/A4/210 x 297 mm

Identifikationsnummer

903XL

Mediestorlek

210 x 297 mm

Medievikt

80 g/m² (HP Allt-i-ett-skrivarpapper), 180 g/m² (HP Professional matt Inkjet-papper)

Slutför

Matt

Antal ark

75

I förpackningen

3 bläckpatroner: HP 903 cyan, magenta, gul; + 50 ark HP Allt-i-ett skrivarpapper, 80 g, A4; + 25 ark HP Professional matt
Inkjet-papper, 180 g, A4

Förpackningens yttermått (paketet)

222 x 34 x 310 mm

Vikt

0,81 kg

UPC-kod

190781138136

Garanti
HPs bläckpatroner och skrivhuvuden är under garantitiden garanterat fria från defekter när det gäller material och utförande.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök
Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2017. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan
föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.
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