Duomenų lapas

HP 934XL didelės išeigos juoda / 935XL žydra / purpurinė /
geltona – 4 originalių rašalo kasečių pakuotė
(X4E14AE)

Idealiai tinka spausdinti profesionalios kokybės verslo dokumentams, kurie jūsų nenuvils,
mažesnėmis sąnaudomis, nei naudojant spalvotuosius lazerinius spausdintuvus.
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Originalios didelės išeigos HP rašalo kasetės sukurtos taip, kad spalvoti dokumentai visada atrodytų
profesionaliai, tačiau vieno lapo sąnaudos būtų mažesnės, nei spausdinant lazeriniu spausdintuvu.
Spausdinkite patvarius dokumentus, naudodami kasetes, specialiai pritaikytas jūsų HP
spausdintuvui.
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Nuolatinė patikima spausdinimo kokybė verslo reikmėms

Išskirkite savo įmonę iš kitų, naudodami originalias HP rašalo kasetes, užtikrinančias puikius spausdinimo rezultatus. Specialiai sukurtos kasetės leidžia
pasiekti profesionalius rezultatus ir sumažinti sąnaudas.
Tinkamai atstovaukite savo įmonei, naudodami originalų pigmentinį HP rašalą, kuris sukurtas, kad užtikrintų profesionalų rezultatą.

Padarykite savo įmonę pastebimą

Naudokite rašalo kasetes, padėsiančias jūsų verslui išsiskirti ir pasiekti puikių rezultatų. Spausdinkite ryškių spalvų dokumentus, kurie greitai išdžiūva, yra
atsparūs vandeniui ir neišblunka dešimtmečius, naudodami originalias pigmentines HP rašalo kasetes.2
Tinkamai atstovaukite savo įmonei, naudodami originalų HP rašalą, kuris sukurtas, kad užtikrintų profesionalią spalvą.

Apčiuopiama ekonomija lapas po lapo

Nešvaistykite pinigų nekokybiškoms kasetėms. Originalios didelės išeigos pigmentinės HP kasetės pasižymi mažesnėmis vieno lapo sąnaudomis, nei
naudojant spalvotąjį lazerinį spausdintuvą.1
Originalus HP rašalas yra sukurtas būtent jūsų spausdintuvui, kad galėtumėte patikimai spausdinti kokybiškus dokumentus.

Spausdinkite kokybiškai

Tinkamai išnaudokite savo laiką – originalias HP rašalo kasetes papildysite lengvai ir greitai. Užtikrintai pasirinkite kasetę, atitinkančią jūsų poreikius, ir
lengvai nemokamai ją perdirbkite, pasinaudoję paslauga „HP Planet Partners“.3
Įsigykite visą pakuotę. Išsirinkite tinkamas originalias HP rašalo kasetes, atitinkančias jūsų spausdinimo poreikius.

Teiginyje apie spalvoto spausdinimo vieno lapo sąnaudas atsižvelgiama į daugelio „viskas viename“ tipo lazerinių prietaisų sąnaudas.
Blukimo atsparumas pagrįstas popieriaus pramonės prognozėmis dėl berūgščio popieriaus ir originalaus HP rašalo; dažiklio stabilumo kambario temperatūroje duomenys paremti panašių sistemų tyrimais pagal ISO
11798 ir ISO 18909. Atsparumas vandeniui paremtas HP vidaus duomenimis naudojant popierių su „ColorLok®“ logotipu.
3 Programos prieinamumas gali skirtis. Išsamiau apie tai žr. http://www.hp.com/recycle.
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Pareiškimas dėl suderinamumo

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

Produkto specifikacijos
Gaminio nr.

Aprašas

Vidutinis kasetės resursas *

Dimensijos (ilgis x plotis x
gylis)

X4E14AE

HP 934XL didelės išeigos juoda / 935XL žydra /
purpurinė / geltona – 4 originalių rašalo kasečių
pakuotė

1 000 lapų juoda spalva 825 lapai 124 x 48 x 160 mm
žydra spalva, 825 lapai purpurine
spalva, 825 lapai geltona spalva

Svoris

Universalaus
produkto kodas

0,19 kg

190781119845

*Išbandytos spausdintuve „HP Officejet Pro 6830“. Apytikris vidurkis paremtas ISO / IEC 24711 arba HP bandymų metodologija ir nuolatiniu spausdinimu. Faktinis puslapių kiekis priklauso nuo spausdinamų puslapių
turinio ir kitų veiksnių. Daugiau informacijos ieškokite adresu http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantija
HP rašalo kasetėms ir spausdinimo galvutėms taikoma broko dėl medžiagų ar surinkimo garantija.

Papildomos informacijos apie HP produktus rasite http://www.hp.com
Gaminys gali skirtis nuo vaizduojamo paveikslėliuose. © Autorių teisės, 2017 m. „HP Development Company, L.P.“ Informacija, esanti šiame dokumente, gali būti keičiama
be įspėjimo. HP produktų ir paslaugų garantijos nustatytos specialiuose garantiniuose pareiškimuose, kurie pateikiami kartu su produktais ir paslaugomis. Jokios čia
pateiktos informacijos negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP neatsako už čia esančias technines arba redakcines klaidas ar praleidimus.
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