Φύλλο δεδομένων

4πλή συσκευασία δοχείων αυθεντικής μαύρης μελάνης
υψηλής απόδοσης HP 934XL και
κυανής/ματζέντα/κίτρινης μελάνης ΗΡ 935XL
(X4E14AE)

Η ιδανική επιλογή για τη δημιουργία έγχρωμων εγγράφων επαγγελματικής ποιότητας για την
επιχείρησή σας, στα οποία μπορείτε να βασίζεστε – με χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα
συγκριτικά με τους έγχρωμους εκτυπωτές laser.
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Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP υψηλής απόδοσης έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν σε σταθερή
βάση έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας σε χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα συγκριτικά
με τους εκτυπωτές laser. Βασιστείτε σε ανθεκτικές εκτυπώσεις με δοχεία ειδικά σχεδιασμένα για
χρήση με τους εκτυπωτές HP.
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Σταθερά επαγγελματικές εκτυπώσεις στις οποίες μπορείτε να βασίζεστε

Ξεχωρίστε με τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP για αποτελέσματα στα οποία μπορείτε να βασίζεστε. Τα ειδικά σχεδιασμένα δοχεία συνεργάζονται με
τον εκτυπωτή σας για να παρέχουν επαγγελματικά αποτελέσματα και να ελαχιστοποιούν τις προβληματικές εκτυπώσεις.
Αναδείξτε με τον καλύτερο τρόπο την επιχείρησή σας με τα αυθεντικά δοχεία μελάνης pigment HP, που έχουν σχεδιαστεί για σταθερά, επαγγελματικά
αποτελέσματα.

Κάντε την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει

Διεκδικήστε το καλύτερο για την επιχείρησή σας με δοχεία που σας βοηθούν να ξεχωρίσετε. Εκτυπώστε έγγραφα με ζωηρά χρώματα που στεγνώνουν
γρήγορα, είναι ανθεκτικά στο νερό και διαρκούν για δεκαετίες, χρησιμοποιώντας αυθεντικά δοχεία μελάνης pigment HP.2
Αναδείξτε με τον καλύτερο τρόπο την επιχείρησή σας με τα δοχεία αυθεντικής μελάνης HP που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν σε σταθερή βάση
έγχρωμες εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας.

Πραγματική εξοικονόμηση σε κάθε σελίδα

Αποφύγετε τη σπατάλη χρημάτων σε προβληματικές εκτυπώσεις. Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης pigment υψηλής απόδοσης HP παρέχουν χαμηλότερο
κόστος ανά σελίδα σε σχέση με τους έγχρωμους laser.1
Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον εκτυπωτή σας, ώστε να παρέχουν αξιόπιστες εκτυπώσεις που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε.

Συνεχίστε την εργασία σας

Αξιοποιήστε στο έπακρο το χρόνο σας – Η αναπλήρωση των αυθεντικών δοχείων μελάνης HP γίνεται γρήγορα και εύκολα. Επιλέξτε με σιγουριά τα
δοχεία που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και απολαύστε δωρεάν και εύκολη ανακύκλωση μέσω του προγράμματος HP Planet Partners.3
Ολοκληρωμένο πακέτο. Επιλέξτε εύκολα τα κατάλληλα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP για τις δικές ανάγκες εκτύπωσης.

Οι αναφερόμενες τιμές κόστους ανά σελίδα έγχρωμης εκτύπωσης βασίζονται σε σύγκριση με την πλειονότητα των έγχρωμων laser AiO πολλών περασμάτων.
Αντοχή στο ξεθώριασμα σύμφωνα με προβλέψεις του κλάδου για χαρτιά χωρίς οξέα και με αυθεντικά δοχεία μελάνης HP. Τα δεδομένα σταθερότητας χρωμάτων σε θερμοκρασία δωματίου βασίζονται σε παρόμοια
συστήματα ελεγμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11798 και ISO 18909. Η αξιολόγηση αντοχής στο νερό έγινε με βάση τις εσωτερικές δοκιμές της ΗΡ, με χαρτιά ColorLok®.
3 Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.
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Δήλωση συμβατότητας

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

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού *

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Κώδικας UPC

X4E14AE

4πλή συσκευασία δοχείων αυθεντικής μαύρης
μελάνης υψηλής απόδοσης HP 934XL και
κυανής/ματζέντα/κίτρινης μελάνης ΗΡ 935XL

1.000 ασπρόμαυρες σελίδες
825 σελίδες το κυανό,
825 σελίδες το ματζέντα, 825
σελίδες το κίτρινο

124 x 48 x 160 mm

0,19 kg

190781119845

*Η δοκιμή έγινε στον HP Officejet Pro 6830. Μέση τιμή, κατά προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή τη μεθοδολογία δοκιμών της HP σε συνεχή εκτύπωση. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά,
ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Εγγύηση
Τα δοχεία μελάνης και οι κεφαλές εκτύπωσης της HP φέρουν εγγύηση για απουσία ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή για την περίοδο κάλυψης της εγγύησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά
σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.
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