Datablad

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

Idealisk för hushåll som vill kunna skriva ut stora volymer till en låg kostnad utan att bekymra
dig för kostnaden eller för att byta bläckpatroner.
Skriv ut tusentals sidor med hög kvalitet utan avbrott till extremt låg kostnad per sida. HPs
originalbläckflaskor med hög kapacitet är den perfekta kombinationen för utskrifter i stora volymer.
Lägg till färg när du vill och räkna med HPs förstklassiga kvalitet och tillförlitlighet.
1

Extremt låg kostnad per sida

1

Skriv ut tusentals sidor. Enkelt med den nya skrivaren i HP Smart Tank-serien. Det är utskrifter i stora volymer med extremt låg kostnad per sida.1
Skriv ut allt du vill med från HP-bläckflaskor med hög kapacitet utan att oroa dig över kostnaderna för bläck. 1

Enastående kvalitet och hållbarhet från HP

Imponera med utmärkt kvalitet och tillförlitlighet från HP. Skriv ut livfulla flygblad och rapporter med professionellt utseende, och foton som står emot
blekning med HPs originalbläck. 2
Bevara dina bilder och få ramlösa, blekningsbeständiga foton som varar i generationer.2

Hantera bläck smidigt

Du bestämmer själv när du vill lägga till mer bläck. Du kan enkelt se bläcknivåerna och fylla på när det är passar dig. Skriv ut utan problem, i vetskap om
att HPs bläck samverkar med din allt-i-ett-skrivare i HP Smart Tank-serien.
Övervaka bläcknivåerna och bestäm själv när du enkelt ska lägga till fler – inget gissande eller väntande tills bläcket börjar ta slut.

HP-bläckflaskor jämfört med HPs bläckpatroner. Kostnad per sida baserat på förväntad sidkapacitet för svart och sammansatt färg (cyan/magenta/gul). Resultaten är baserade på HPs testmetoder för kontinuerlig
utskrift av ISO/IEC 24712-testsidor. Inte baserat på ISO/IEC 24711-testprocessen. Den faktiska kapaciteten varierar beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information om fyllning och
kapacitet finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Vattenbeständighet grundas på HPs originalbläck utskrivet på HP-fotopapper i HPs interna tester enligt ISO 18935-standarder. Uppskattad bildbeständighet baseras på HPs originalbläck utskrivet på HPs fotopapper.
Mer information finns på http://www.hp.com/go/printpermanence.
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Kompatibilitetsförklaring
HP Smart Tank Wireless 450-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

1VU26AE

HP 31 70 ml cyan originalbläckflaska

~8 000 sidor

47 x 47 x 150 mm

0,11 kg

191628349487

1VU27AE

HP 31 70 ml magenta originalbläckflaska

~8 000 sidor

47 x 47 x 150 mm

0,11 kg

191628349494

1VU28AE

HP 31 70 ml gul originalbläckflaska

~8 000 sidor

47 x 47 x 150 mm

0,11 kg

191628349500

*Kapacitetresultaten för svart och sammansatt färg i genomsnitt per flaska (cyan/magenta/gul) är baserat på HPs testmetoder från simulering av kontinuerlig utskrift av ISO/IEC 24712-testsidor. Inte baserat på ISO/IEC
24711-testprocessen. En extra svart bläckflaska behövs för att skriva ut 8000 testsidor i färg. Den faktiska kapaciteten varierar beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. En del bläck från den
medföljande flaskan används vid start av skrivaren. Mer information om fyllning och kapacitet finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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