Datablad

Original HP 30-blækflaske i sort, 135 ml
(1VU29AE)

Ideel til husstande, der ønsker at udskrive store mængder med lave omkostninger uden at
skulle bekymre sig om prisen eller intervallet for udskiftning af blæk.
Du kan udskrive tusindvis af sider i god kvalitet uden afbrydelser og til en særdeles lav pris pr. side.
Originale HP-blækflasker med stor kapacitet er perfekte til udskrivning af store mængder. Fyld blæk
på, når det passer dig – du får førsteklasses HP-kvalitet og høj driftssikkerhed.
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Meget lav pris pr. side

1

Udskriv tusindvis af sider. Det er nemt med den nye printer i HP Smart Tank-serien. Du får udskrivning af store mængder til en meget lav pris pr. side.1
Udskriv så meget, du vil – du behøver ikke at bekymre dig om udgifterne til blæk, når du bruger originale HP-blækflasker med stor kapacitet.1

Fantastisk HP-kvalitet

Gør indtryk med fantastisk HP-kvalitet og driftssikkerhed. Udskriv klare dokumenter med skarpe streger samt klar grafik og tekst med originalt HP-blæk.
Udskriv klare dokumenter til hverdagsbrug med skarpere streger og mørkere sort.2

Det er nemt at administrere blæk

Du beslutter, hvornår du vil fylde mere blæk på. Det er nemt at se blækniveauet og fylde på, når det passer dig. Du kan udskrive uden bekymringer, fordi du
ved, at det originale HP-blæk fungerer sammen med din All-in-One-printer i HP Smart Tank-serien.
Du kan overvåge blækniveauet og se, hvornår du skal fylde mere på – du slipper for at gætte eller vente, til du løber tør.

Baseret på interne HP-undersøgelser fra maj 2016 med sammenligninger af HP-blækpatroner og HP-blækflasker til HP-inkjetprintere til under 200 € (med HP-blækpatroner med standardkapacitet) og printere i HP
DeskJet GT-serien (med HP-blækflasker). Prisen er baseret på producentens vejledende udsalgspris for HP-blækpatroner, og producentens vejledende udsalgspris for HP-blækflasker. De faktiske priser kan variere. Prisen
pr. side for HP DeskJet GT-serien af printere er baseret på den forventede sidekapacitet for sort og sammensat farve (cyan/magenta/gul). Disse resultater er baseret på HP-testmetoder med simulering af uafbrudt
udskrivning af ISO/IEC 24712-testsider. Ikke baseret på ISO/IEC 24711-testprocessen. Det faktiske antal sider varierer, afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Sidekapaciteten for HP-blækpatroner
med standardkapacitet er baseret på HP-testmetoder eller ISO ved uafbrudt udskrivning i standardtilstand. Du kan få flere oplysninger om blækniveauer og kapacitet på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Baseret på interne HP-test af optisk farvetæthed ved sammenligning af HP 51- og HP 52-blæk i HP DeskJet 5800-serien.
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Kompatibilitetserklæring
HP Smart Tank Wireless 450-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet Mål (l x b x d)
*

Vægt

UPC-kode

1VU29AE

Original HP 30-blækflaske i sort, 135 ml

Omkring 6.000 sider

0,18 kg

191628349517

58 x 58 x 158 mm

*Gennemsnitlige resultater for sort og sammensat farve (cyan/magenta/gul) pr. flaske er baseret på HP-testmetoder med simulering af uafbrudt udskrivning af ISO/IEC 24712-testsider. Ikke baseret på ISO/IEC
24711-testprocessen. En ekstra blækflaske i sort kræves for at udskrive 8.000 testsider i farve. Det faktiske antal sider varierer, afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Du kan få flere oplysninger om
blækniveauer og kapacitet på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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