Dane techniczne

Zestaw 4 oryginalnych wkładów atramentowych HP:
wysokowydajny czarny 934XL oraz błękitny, purpurowy i
żółty 935XL
(X4E14AE)

Idealne rozwiązanie do drukowania profesjonalnej jakości kolorowych dokumentów – przy
koszcie wydruku strony niższym niż w przypadku kolorowych drukarek laserowych .
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Oryginalne wkłady atramentowe HP o dużej pojemności stworzono z myślą o drukowaniu
jednolitych, profesjonalnej jakości kolorowych dokumentów w cenie niższej niż w przypadku
drukarek laserowych . Wkłady, zaprojektowane specjalnie do Twojej drukarki HP, gwarantują trwałość
wydruków .
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Jednolite i niezawodne wydruki dokumentów

Wyróżnij się, używając oryginalnych atramentów HP gwarantujących doskonałe rezultaty. Wkłady drukujące, zaprojektowane specjalnie do współpracy z
Twoją drukarką, zapewniają profesjonalne rezultaty i ograniczają błędne wydruki do minimum.
Skutecznie reprezentuj swoją firmę, stosując oryginalne atramenty pigmentowe HP – zaprojektowane pod kątem jednolitych, profesjonalnych rezultatów.

Spraw, aby Twoja firma została zauważona

Wkłady, które pomagają się wyróżnić podczas realizacji celów biznesowych. Oryginalne wkłady z atramentem pigmentowym HP pozwalają drukować
wyraziste, kolorowe dokumenty, które szybko wysychają, są odporne na działanie wody i mogą przetrwać dziesięciolecia2.
Skutecznie reprezentuj swoją firmę, stosując oryginalne atramenty HP – zaprojektowane tak, aby dostarczyć profesjonalną jakość kolorów.

Prawdziwe oszczędności, strona po stronie

Uniknij marnowania pieniędzy w przypadku trudnych wydruków. Oryginalne, wysokowydajne wkłady z atramentem pigmentowym HP zapewniają niższy
koszt wydruku jednej strony niż kolorowe drukarki laserowe1.
Oryginalne atramenty HP zaprojektowano specjalnie dla Twojej drukarki, aby zapewnić niezawodną jakość druku.

Wróć do gry

Wykorzystaj w pełni swój cenny czas – uzupełnianie oryginalnych atramentów HP jest szybkie i wyjątkowo łatwe. Wybierz wkład, który odpowiada Twoim
potrzebom i korzystaj z bezpłatnego oraz łatwego recyklingu w ramach programu HP Planet Partners3.
Postaw na kompleksowe rozwiązania. Wybierz oryginalne atramenty HP, które zaspokoją Twoje potrzeby związane z drukiem.

Dane dotyczące kosztu wydruku jednej strony w kolorze opierają się na porównaniu z większością wieloprzebiegowych, kolorowych wielofunkcyjnych urządzeń laserowych.
Odporność na blaknięcie na podstawie prognoz przemysłu papierniczego dotyczących papierów bezkwasowych i oryginalnych atramentów HP; dane dotyczące stabilności barwników w temperaturze pokojowej oparto
na podobnych systemach testowanych zgodnie z wymogami norm ISO 11798 i ISO 18909. Dane dotyczące odporności na działanie wody pochodzą z wewnętrznych testów firmy HP przeprowadzanych na papierze z
logo ColorLok®.
3 Dostępność programu może być różna. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności

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

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

X4E14AE

Zestaw 4 oryginalnych wkładów atramentowych HP: 1000 stron (czarny) 825 stron
124 × 48 × 160 mm
wysokowydajny czarny 934XL oraz błękitny,
(błękitny), 825 stron (purpurowy),
purpurowy i żółty 935XL
825 stron (żółty)

Waga

Kod UPC

0,19 kg

190781119845

*Przetestowano na urządzeniu HP OfficeJet Pro 6830. Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 24711 lub metodologię testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie
różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Firma HP gwarantuje, że oryginalne wkłady atramentowe i głowice drukujące HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do
każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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