Dataark

HP 30 svart originale blekkflaske på 135 ml
(1VU29AE)

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 for blekkostnadene, ved å bruke originale HP-blekkflasker med høy kapasitet.1

Uovertruffen HP-kvalitet

Imponer med enestående HP-kvalitet og pålitelighet. Skriv ut skarpe dokumenter med skarpe linjer, grafikk og tekst med originalt HP-blekk.
Skriv ut skarpe daglige dokumenter med skarpere linjer og mørkere svarte toner.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.

Basert på en intern HP-undersøkelse fra mai 2016, som sammenligner HP-blekkpatroner med HP-blekkflasker for HP Inkjet-skrivere som koster under 200 €, basert på bruk av HP-blekkpatroner med standard
kapasitet og skrivere i HP DeskJet GT-serien med HP-blekkflasker. Pris basert på produsentens anbefalte utsalgspris for HP-blekkpatroner og produsentens anbefalte utsalgspris for HP-blekkflasker. Faktiske priser kan
variere. Kostnader per side for skrivere i HP DeskJet GT-serien er basert på forventet sidekapasitet med svart og sammensatte farger (cyan/magenta/gul), resultater 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. Sidekapasitet for HP-blekkpatroner med
standard kapasitet er basert på HP-testmetoder eller ISO basert på kontinuerlig utskrift i standardmodus. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Basert på intern HP-testing av optisk tetthet sammenlignet med HP DeskJet 5800-serien med HP 51- og HP 52-blekk.
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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

1VU29AE

HP 30 svart originale blekkflaske på 135 ml

~6 000 sider

0,18 kg

191628349517

58 x 58 x 158 mm

*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. Du finner mer informasjon på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De
eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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