Datový list

Čtyřbalení originálních inkoustových kazet (HP 934XL
černá s vysokou výtěžností, HP 935XL
azurová/purpurová/žlutá)
(X4E14AE)

Ideální pro barevný tisk firemních dokumentů v profesionální kvalitě, na který se můžete
spolehnout – s nižšími náklady na stránku než u barevných laserových tiskáren.
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Originální inkoustové kazety HP s vysokou výtěžností mají složení umožňující konzistentní tisk
barevných dokumentů v profesionální kvalitě s nižšími náklady na stránku než u laserových tiskáren.
Spolehněte se na trvanlivé výtisky díky kazetám, které byly speciálně navrženy pro vaši tiskárnu HP.
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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. Speciálně navržené kazety spolupracují s vaší tiskárnou,
poskytují profesionální výsledky a minimalizují plýtvání při tisku.
Prezentujte svou firmu pomocí originálních pigmentových inkoustů HP, které poskytují konzistentní tisk v profesionální kvalitě.

Zajistěte své firmě pozornost

S našimi kazetami, které vám pomohou vyniknout, dosáhnete nejlepších firemních výsledků. Díky originálním pigmentovým inkoustovým kazetám HP
můžete tisknout dokumenty v živých barvách, které rychle zasychají, jsou voděodolné a vydrží desetiletí.2
Prezentujte svou firmu pomocí originálních inkoustů HP, které poskytují konzistentní barevný tisk v profesionální kvalitě.

Skutečné úspory, stránka za stránkou

Vyhněte se zbytečným nákladům spojeným s problémovými výtisky. Originální pigmentové inkoustové kazety HP s vysokou výtěžností nabízejí nižší
náklady na stránku než barevné laserové tiskárny.1
Originální inkousty HP byly navrženy speciálně pro vaši tiskárnu, aby spolehlivě produkovaly použitelné výtisky.

Věnujte se podnikání

Využijte svůj čas na maximum a doplňujte originální inkoustové kazety HP rychle a snadno. Rozhodněte se pro kazetu, která vyhoví vašim potřebám, a
využijte bezplatnou snadnou recyklaci díky programu HP Planet Partners.3
Získejte komplexní produkt. Vyberte si originální inkoustové kazety HP, které budou odpovídat vašim tiskovým potřebám.

Tvrzení o nákladech na barevnou stránku vycházejí z porovnání většiny víceprůchodových barevných laserových tiskáren AiO.
Odolnost proti blednutí je založena na prognóze papírenského průmyslu pro nekyselé papíry a originální inkousty HP; údaje o stabilitě barviva při pokojové teplotě vycházejí z testů podobných systémů podle norem ISO
11798 a ISO 18909. Odolnost proti vodě je založena na interním testování společnosti HP pomocí papíru s logem ColorLok®.
3 Dostupnost programu se může lišit. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.
1
2

Datový list | Čtyřbalení originálních inkoustových kazet (HP 934XL černá s vysokou výtěžností, HP 935XL azurová/purpurová/žlutá)

Prohlášení o kompatibilitě

Tiskárny HP OfficeJet Pro 6830 e-All-in-One, HP OfficeJet 6820 e-All-in-One, HP OfficeJet 6220 ePrinter

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

X4E14AE

Čtyřbalení originálních inkoustových kazet (HP 934XL 1 000 stran černobíle 825 stran
černá s vysokou výtěžností, HP 935XL
azurová, 825 stran purpurová,
azurová/purpurová/žlutá)
825 stran žlutá

124 x 48 x 160 mm

0,19 kg

190781119845

*Testováno na tiskárně HP OfficeJet Pro 6830. Přibližná průměrná hodnota odpovídá normě ISO/IEC 24711 nebo metodice testování HP při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných
stránek a jiných faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

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 http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího
upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. 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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