Údajový list

4-balenie originálnych atramentových kaziet – čierna s
vysokou výťažnosťou HP 934XL/azúrová/purpurová/žltá
935XL
(X4E14AE)

Ideálne na vytváranie farebných podnikových dokumentov profesionálnej kvality, na ktoré sa
môžete spoľahnúť – s nižšími nákladmi na stranu než farebné laserové tlačiarne.
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Originálne atramentové kazety HP s vysokou výťažnosťou majú zloženie na neustálu produkciu
profesionálnych farebných dokumentov pri nižších nákladoch na stranu ako laserové tlačiarne.
Spoľahnite sa na trvácne výtlačky z kaziet, ktoré sú špeciálne navrhnuté na spoluprácu s vašou
tlačiarňou HP.
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Konzistentná firemná tlač, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Odlíšte svoj podnik s originálnymi atramentovými kazetami HP, ktoré prinášajú spoľahlivé výsledky. Kazety sú špeciálne navrhnuté pre vašu tlačiareň,
vďaka čomu poskytujú profesionálne výsledky a minimalizujú nepodarené výtlačky.
Reprezentujte svoj podnik s originálnymi pigmentovými atramentmi HP – navrhnutými pre konzistentné a profesionálne výsledky.

Dajte všetkým vedieť o svojom podniku

Očakávajte to najlepšie pre svoj podnik s kazetami, ktoré vám pomôžu vyniknúť. Tlačte živé farebné dokumenty, ktoré rýchlo schnú, odolávajú vode a
vydržia celé desaťročia, vďaka originálnym pigmentovým atramentovým kazetám HP.2
Reprezentujte svoj podnik s originálnymi atramentmi HP – navrhnutými na konzistentné poskytovanie profesionálnych farieb.

Skutočné úspory pri každej stránke

Vyhnite sa plytvaniu peňazí na pokazené výtlačky. Originálne pigmentové atramentové kazety s vysokou výťažnosťou HP poskytujú nižšie náklady na
stranu než farebné laserové tlačiarne.1
Originálne atramenty HP sú navrhnuté špeciálne pre vašu tlačiareň – spoľahlivo poskytujú výtlačky, ktoré môžete používať.

Vrhnite sa do podnikania

Vyťažte zo svojho času maximum – dopĺňanie originálnych atramentových kaziet HP je rýchle a jednoduché. S dôverou si vyberte kazetu, ktorá vyhovuje
vašim potrebám, a využite bezplatnú a jednoduchú recykláciu prostredníctvom programu HP Planet Partners.3
Získajte kompletný balík. Vyberte si správne originálne atramentové kazety HP, ktoré vyhovujú vašim potrebám tlače.

Tvrdenie o nákladoch na stranu pri farebnej tlači je v porovnaní s väčšinou viacprechodových farebných laserových tlačiarní typu AiO.
Odolnosť voči vyblednutiu je stanovená na základe odhadov výrobcov papiera pre papiere bez obsahu kyseliny a pri použití originálnych atramentov HP; údaje o stabilite farbiva pri izbovej teplote sú odvodené od
podobných systémov testovaných podľa noriem ISO 11798 a ISO 18909. Testovanie odolnosti voči vode vychádza z interného testovania spoločnosti HP pri použití papiera s logom ColorLok®.
3 Dostupnosť programu sa líši. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle.
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Vyhlásenie o kompatibilite

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

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

X4E14AE

4-balenie originálnych atramentových kaziet – čierna 1 000 strán (čierna) 825 strán
s vysokou výťažnosťou HP
azúrová, 825 strán purpurová,
934XL/azúrová/purpurová/žltá 935XL
825 strán žltá

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

124 x 48 x 160 mm

0,19 kg

190781119845

*Testované na tlačiarni HP OfficeJet Pro 6830. Približná priemerná hodnota sa zakladá na norme ISO/IEC 24711 alebo testovacej metodológii spoločnosti HP a nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v
závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobnosti nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na atramentové kazety a tlačové hlavy HP sa vzťahuje záruka, ktorá zaručuje, že počas celej doby trvania záruky nebudú obsahovať žiadne chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami.
Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či
vynechaný text v tomto dokumente.
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