Adatlap

4 darabos kiszerelésű HP 934XL nagy kapacitású
fekete/935XL ciánkék/bíbor/sárga eredeti tintapatron
(X4E14AE)

Ideális színes üzleti dokumentumok megbízható, professzionális minőségű nyomtatásához a
színes lézernyomtatóknál alacsonyabb oldalankénti költséggel.
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Az eredeti nagy kapacitású HP tintapatronokat úgy alakították ki, hogy egyenletes, professzionális
minőségű színes dokumentumokat állítsanak elő a lézernyomtatóknál alacsonyabb oldalankénti
költséggel. A kifejezetten a HP nyomtatóhoz tervezett patronok tartós nyomatokat biztosítanak.
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Az elvárásainak megfelelő, egyenletes minőségű üzleti nyomtatás

Hívja fel a figyelmet vállalkozására a mindig megbízható eredményeket nyújtó eredeti HP tintapatronok segítségével. A kifejezetten a nyomtatójához
tervezett patronok professzionális minőséget biztosítanak, és minimálisra csökkentik a kárba veszett nyomatok számát.
Vállalkozását legjobban az egyenletes, professzionális minőséget biztosító eredeti HP pigmenttintákkal képviselheti.

Hívja fel a figyelmet vállalkozására

A legszebb üzleti reményekkel indulhat, ha olyan tintapatronokat használ, amelyek segítségével vállalkozása kiemelkedhet a versenytársak közül. Élénk,
színes dokumentumokat készíthet, amelyek gyorsan száradnak, vízállóak és évtizedekig tartanak, ha eredeti HP pigmenttinta-patront használ.2
Vállalkozását legjobban az egyenletes, professzionális színminőséget biztosító eredeti HP tintákkal képviselheti.

Valós megtakarítás minden lapon

Kerülje el a hibás nyomatok okozta pénzpazarlást. Az eredeti HP nagy kapacitású pigmenttinta-patronok a színes lézernyomtatóknál alacsonyabb
oldalankénti költségekkel járnak.1
Az eredeti HP tinták kifejezetten az Ön nyomtatójához lettek tervezve, így nem kell a nyomatok minősége miatt aggódnia.

Koncentráljon a vállalkozására

Hozza ki a legtöbbet idejéből – az eredeti HP tintapatronokat könnyedén és gyorsan újratöltheti. Válassza ki az igényeinek megfelelő patront, és használja
ki az ingyenes és egyszerű újrahasznosítás nyújtotta előnyöket a HP Planet Partners program keretében.3
Szerezze be a teljes csomagot. Válassza a nyomtatási igényeinek leginkább megfelelő eredeti HP-tintapatront.
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színes nyomtatás oldalankénti költségére vonatkozó adatai az egy nyomtatódobot használó színes, lézeres, többfunkciós készülékek összehasonlításán alapulnak.
savmentes papírokra és az eredeti HP tintákra vonatkozó papíripari előrejelzések alapján fakulásálló; a színezék stabilitási adatai szobahőmérsékleten értendők, hasonló rendszerek az ISO 11798 és az ISO 18909
szabvány szerinti tesztelése alapján. A ColorLok® emblémával ellátott papírral végzett HP belső teszt alapján vízálló.
3A program elérhetősége változhat. További információ: http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitási nyilatkozat

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

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

X4E14AE

4 darabos kiszerelésű HP 934XL nagy kapacitású
1000 oldal (fekete) 825 oldal
124 x 48 x 160 mm
fekete/935XL ciánkék/bíbor/sárga eredeti tintapatron ciánkék, 825 oldal bíbor, 825 oldal
sárga

Súly

UPC kód

0,19 kg

190781119845

*HP Officejet Pro 6830 nyomtatóval tesztelve. Becsült átlagérték az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak
tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

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

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
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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