Dataark

HP 31-blekkflasker
(1VU26AE, 1VU27AE, 1VU28AE)

Perfekt for familier som ønsker å skrive ut store volumer til lave kostnader uten å bekymre
seg for kostnader eller hvor ofte blekket må skiftes ut.
Skriv ut tusenvis av kvalitetssider uten avbrudd – til en ekstremt lav kostnad per side. Originale
HP-blekkflasker med høy kapasitet er den perfekte løsningen for utskrift av store volumer. Fyll på
blekk når du ønsker det, og du kan alltid stole på HPs førsteklasses kvalitet og pålitelighet.
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Utrolig lave kostnader per side

1

Skriv ut tusenvis av sider. Enkelt med den nye skriveren i HP Smart Tank-serien. Utskrift av store volumer til en ekstremt lav kostnad per side.1
Skriv ut alt du ønsker uten å bekymre deg om blekkostnadene, ved å bruke originale HP-blekkflasker med høy kapasitet.1

Enestående kvalitet og holdbarhet fra HP

Imponer med glimrende HP-kvalitet og pålitelighet. Skriv ut livfulle flygeblader og rapporter av profesjonell kvalitet og falmebestandige bilder med
originalt HP-blekk.2
Ta vare på bildene og få falmebestandige bilder som varer i generasjoner.2

Blekk som er enkelt å styre

Du bestemmer når du vil fylle på mer blekk. Du kan enkelt se blekknivåer og fylle på når det passer deg. Skriv ut uten bekymringer i visshet om at originalt
HP-blekk fungerer perfekt med alt-i-ett-skriveren fra HP Smart Tank-serien.
Overvåk blekknivåene og avgjør når du ønsker å fylle på – uten å måtte gjette eller vente til blekknivået er lavt.

HP-blekkflasker sammenlignet med HP-blekkpatroner. Kostnader per side basert på forventet sidekapasitet med svart og sammensatte farger (cyan/magenta/gul) er basert på HP-testmetoder fra simulering av
kontinuerlig utskrift av ISO/IEC 24712-testsider. Ikke basert på testprosessen i ISO/IEC 24711. Faktisk kapasitet varierer avhengig av hva som skrives ut og andre faktorer. Du finner mer informasjon på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Vannbestandighet basert på originalt HP-blekk skrevet ut på HP-fotopapir under interne HP-tester, basert på ISO 18935-standarder. Bildeholdbarheten er basert på originalt HP-blekk skrevet ut på HP-fotopapir. Du
finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/printpermanence.
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Kompatibilitetserklæring
HP Smart Tank Wireless 450-serien

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

1VU26AE

HP 31 original blekkflaske på 70 ml, cyan

~8000 sider

47 x 47 x 150 mm

0,11 kg

191628349487

1VU27AE

HP 31 original blekkflaske på 70 ml, magenta

~8000 sider

47 x 47 x 150 mm

0,11 kg

191628349494

1VU28AE

HP 31 original blekkflaske på 70 ml, gul

~8000 sider

47 x 47 x 150 mm

0,11 kg

191628349500

*Resultater for gjennomsnittlig svart og sammensatt fargekapasitet per flaske (cyan/magenta/gul) er basert på HP-testmetoder fra simulering av kontinuerlig utskrift av ISO/IEC 24712-testsider. Ikke basert på
testprosessen i ISO/IEC 24711. En ekstra svart blekkflaske kreves for å skrive ut 8000 testsider i farger. Faktisk kapasitet varierer avhengig av hva som skrives ut og andre faktorer. Noe av blekket i medfølgende flasker
brukes til å starte skriveren. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
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