Datu lapa

HP 934XL High Yield melnās/935XL
ciāna/fuksīna/dzeltenās 4 paku oriģinālās tintes kasetnes
(X4E14AE)

Ideāli piemērotas, lai izveidotu profesionālas kvalitātes krāsainus uzņēmējdarbības
dokumentus, uz kuriem var paļauties, turklāt ar mazākām izmaksām par lapu nekā krāsu
lāzerprinteriem.
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HP augsta ražīguma tintes kasetnes ir veidotas tā, lai pastāvīgi iegūtu profesionālus krāsainus
dokumentus ar zemākām izmaksām par lapu nekā lāzerprinteriem. Varat rēķināties ar noturīgām
drukām no kasetnēm, kas ir īpaši izstrādātas darbam ar jūsu HP printeri.
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Noturīga un uzticama drukāšana uzņēmējdarbībā

Izceliet savu uzņēmumu ar oriģinālajām HP tintes kasetnēm, kas nodrošina uzticamus rezultātus. Īpaši izstrādātās kasetnes sadarbībā ar jūsu printeri
nodrošina profesionālus rezultātus un maksimāli samazina liekās izdrukas.
Optimāli prezentējiet savu uzņēmumu ar oriģinālajām HP pigmentu tintēm, kas izstrādātas konsekventu un profesionālu rezultātu sasniegšanai.

Lai jūsu uzņēmums kļūst pamanāms!

Nodrošiniet vislabākās izredzes savai uzņēmējdarbībai ar kasetnēm, kas palīdz izcelties. Drukājiet dzīvīgu krāsu dokumentus, kas ātri nožūst, pretojas
ūdens ietekmei un saglabājas gadu desmitiem ilgi, izmantojot oriģinālās HP pigmenta tintes kasetnes.2
Optimāli prezentējiet savu uzņēmumu ar oriģinālajām HP tintēm, kuru izstrādes mērķis ir profesionālas krāsas konsekventa nodrošināšana.

Reāli ietaupījumi ar katru lapu

Neizšķiediet naudu problemātiskai drukāšanai. Oriģinālās HP augsta ražīguma pigmenta tintes kasetnes nodrošina zemākas izmaksas par lapu nekā krāsu
lāzerprinteri.1
Oriģinālās HP tintes ir izstrādātas īpaši jūsu printerim, lai uzticami nodrošinātu izmantojamas izdrukas.

Atgriezieties uzņēmējdarbībā

Optimāli izmantojiet laiku — oriģinālo HP tintes kasetņu uzpildīšana ir ātra un vienkārša. Droši izvēlieties savām vajadzībām piemērotu kasetni un
izmantojiet vienkāršās bezmaksas pārstrādes iespējas ar HP Planet Partners palīdzību.3
Saņemiet pilnu komplektu. Izvēlieties pareizās oriģinālās HP tintes kasetnes atbilstoši savām drukāšanas vajadzībām.

Prasība par krāsu drukāšanas izmaksām uz lappusi tiek salīdzināta ar lielāko daļu vairākgājienu krāsu lāzerprinteriem AiO.
Izturība pret izbalēšanu ir balstīta uz papīra nozares prognozēm par papīru bez skābes piemaisījumiem un oriģinālajām HP tintēm; krāsvielas stabilitātes dati istabas temperatūrā ir balstīti uz līdzīgām sistēmām, kas
pārbaudītas saskaņā ar ISO 11798 un ISO 18909. Noturības pret ūdeni datu pamatā ir HP iekšējā pārbaude, izmantojot papīru ar ColorLok® logotipu.
3 Programmas pieejamība atšķiras. Papildinformāciju skatiet vietnē http://www.hp.com/recycle.
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Savietojamības noteikumi

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

Produkta specifikācijas
P/N

Apraksts

Vidējā kasetnes produktivitāte *

Izmēri (G x P x Dz)

Svars

UPC kods

X4E14AE

HP 934XL High Yield melnās/935XL
ciāna/fuksīna/dzeltenās 4 paku oriģinālās tintes
kasetnes

1000 melnbaltas lapas 825 lapas
ciāna, 825 lapas fuksīna,
825 lapas dzeltenā

124 × 48 × 160 mm

0,19 kg

190781119845

*Pārbaudīts ar HP Officejet Pro 6830. Aptuvenās vidējās vērtības pamatā ir ISO/IEC 24711 vai HP pārbaudes metodes un nepārtraukta drukāšana. Faktiskais iznākums var ievērojami atšķirties atkarībā no drukāto lapu
satura un citiem faktoriem. Papildinformāciju skatiet vietnē http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantija
HP tintes kasetnēm un drukas galviņām tiek garantēts, ka tām nav materiālu un izstrādes defektu garantijas perioda laikā.

Lai iegūtu plašāku informāciju par HP izejmateriāliem, apmeklējiet http://www.hp.com
Izstrādājums var atšķirties no attēlos redzamā. © Autortiesības 2017 HP Development Company, L.P. Šeit iekļautā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja
brīdinājuma. Vienīgā garantija, ko HP sniedz saviem izstrādājumiem un pakalpojumiem, ir izklāstīta tiešās garantijas paziņojumos, kas tiek piegādāti kopā ar izstrādājumu
vai pakalpojumu. Nekas no šeit iekļautā nenodrošina papildu garantiju. HP neatbild par tehniskajām un drukas kļūdām vai izlaidumiem šajā dokumentā.
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