Andmeleht

HP 953XL suure tootlusega must/sinine/purpur/kollane
originaaltindikassetid, 4 tk pakis
(3HZ52AE)

Ideaalne suurte töögruppide jaoks, kes vajavad usaldusväärset jõudlust, et printida soodsalt,
professionaalse kvaliteediga, lehekülg lehekülje järel.
Printige professionaalse kvaliteediga dokumente. HP originaaltindikassetid tagavad muljetavaldava
usaldusväärsuse jõudluse, püsiva tootluse ja väljapaistvad tulemused. Printige kiirelt üksikute tintide
ja suure tootlusega kassettidega.

Usaldusväärne jõudlus, väljapaistvad tulemused
Tagage usaldusväärne, kvaliteetsete tulemustega printimine suurel kiirusel, leht lehe järgi HP
originaaltindikassetid tagavad muljetavaldava usaldusväärsuse ja väljapaistvad tulemused, et teie HP
printer või kõik-ühes printer toimiks nii, nagu see on mõeldud toimima.
HP originaaltindikassetid on mõeldud spetsiaalselt sujuvaks talitluseks koos teie HP või kõik-ühes
printeriga

Professionaalne kvaliteet, ideaalne kontorisse
Printige professionaalse kvaliteediga värvilisi dokumente, milles on ühendatud väljapaistvalt erksad
värvid ja terav must tekst. Usaldage HP originaaltindikassette, et printida äritrükiseid, mis peavad vastu
markeritele, veele, määrdumisele ja tuhmumisele.1
Printige alati professionaalse kvaliteediga must-valget või värvilist teksti kontoris kasutamiseks mõeldud
pigmenttintidega.

Suurepärane hinna-kvaliteedi suhe kontori jõudluse jaoks
Säilitage jõudlus ja kasutage suurepärase hinna-kvaliteedi suhtega äridokumente, kasutades HP
originaaltindikassette. Suure tootlusega tindikassettide abil prindite soodsalt üksikute tintidega, nautides
väiksemat kulu lehekülje kohta ja minimeerides katkestusi.2
Printige soodsalt tänu üksikutele kassettidele. Lihtsalt vahetage ainult tühjaks saanud kassett.

Mõeldud säästma keskkonda
Printige kassettidega, mis aitavad säästa keskkonda. Kasutage hõlpsa ringlussevõtmise ja minimalistliku
pakendi eeliseid, et vähendada oma keskkonnamõju.
HP originaaltindikassettide lihtne ja tasuta taaskasutamine HP Planet Partnersi kaudu.3
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Ühilduvuse märkus

HP OfficeJet Pro 8210/8218 printerid; HP OfficeJet Pro 8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740 kõik-ühes printerid; HP OfficeJet Pro 7720-7730-7740 laiformaadis kõik-ühes
printer

Tootespetsifikatsioonid
P/N

Kirjeldus

3HZ52AE

HP 953XL suure tootlusega
Kasseti kohta: ~2 000 lehekülge 123 × 48,5 × 171 mm
must/sinine/purpur/kollane originaaltindikassetid, 4 must, ~1,600 lehekülge sinine,
tk pakis
~1 600 lehekülge purpur, ~1 600
lehekülge kollane

Kasseti keskmine tööiga *

Mõõtmed (PxLxS)

Kaal

UPC-kood

0,31 kg

192018958401

*Katsetatud printerite seeriaga HP OfficeJet Pro 8700. Keskmine musta kulu põhineb standardil ISO/IES 24711 või HP testimismetoodikal ja pideval printimisel. Keskmine pidev kombineeritud (sinine, purpur, kollane) kulu
põhineb standardil ISO/IES 24711 või HP testimismetoodikal ja pideval printimisel. Olenevalt prinditavast sisust ja muudest teguritest võib tegelik tootlus märgatavalt erineda. Lisateavet vt
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantii
HP tindikassettidele ja -peadele antakse garantiiperioodiks garantii materjali ja teostuse suhtes.
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Vee-, määrdumis-, tuhmumis- ja markerikindlus põhineb ISO 11798 standardil ja HP ettevõttesisestel testidel. Lisateavet vt veebilehelt http://www.hp.com/go/printpermanence.
Põhineb HP 953XL tindikasseti jõudluse võrdlusel HP 953 tindikassettidega. Lisateavet vt veebilehelt http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Programmide valik on erinev. Lisateavet vt veebilehelt http://www.hp.com/recycle.
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