Duomenų lapas

4 originalios didelės išeigos juodo, žydro, purpurinio ir
geltono rašalo kasetės „HP 953XL“
(3HZ52AE)

Idealiai tinka didelėms darbo grupėms, kurioms reikia patikimų kasečių ir nebrangiai
spausdinamų profesionalios kokybės dokumentų.
Spausdinkite profesionalios kokybės dokumentus. Originalios HP rašalo kasetės yra itin patikimos,
kai reikia gerų rezultatų, pastovios lapų išeigos ir išskirtinės kokybės. Greitai spausdinkite naudodami
atskiras rašalo kasetes ir didelės išeigos rašalo kasetes.

Patikimas veikimas, išskirtiniai rezultatai
Užtikrina greitus, patikimus ir kokybiškus rezultatus kiekvieną kartą. Originalios HP rašalo kasetės yra itin
patikimos ir užtikrina išskirtinius rezultatus, todėl išnaudosite visas savo HP spausdintuvo ar
daugiafunkcio spausdintuvo savybes.
Originalios HP rašalo kasetės yra specialiai pritaikytos jūsų HP spausdintuvui ar daugiafunkciam
spausdintuvui.

Profesionali kokybė, tobulai tinka biurui
Spausdinkite profesionalios kokybės spalvotus dokumentus, kuriuose dera itin sodrios spalvos ir ryškus
juodas tekstas. Pasikliaukite originaliomis HP rašalo kasetėmis, kad atspausdintumėte išskirtinius
dokumentus, kurie yra atsparūs žymikliams, vandeniui, tepimui ir blukimui.1
Visuomet spausdinkite profesionalios kokybės juodą tekstą ir spalvotus paveikslėlius, naudodami biurui
skirtą pigmentinį rašalą.

Kasetės našiam spausdinimui biure už prieinamą kainą
Likite produktyvūs ir nebrangiai spausdinkite verslo reikmėms naudodami originalias HP rašalo kasetes.
Spausdinkite už prieinamą kainą naudodami atskiras rašalo kasetes ir džiaukitės mažesnėmis lapo
sąnaudomis bei spausdinimu be trukdžių pasirinkę didelės išeigos kasetes.2
Spausdinkite nebrangiai naudodami atskiras kasetes. Tiesiog pakeiskite kiekvieną kasetę atskirai, kai
reikia.

Sukurtos taupyti
Spausdinkite naudodami kasetes, sukurtas rašalui tausoti. Pasinaudokite patogia perdirbimo paslauga ir
sumažinkite daromą poveikį aplinkai, nes kasetės parduodamos minimalistinėje pakuotėje.
Programa „HP Planet Partners“ padės nemokamai ir lengvai perdirbti jūsų originalias HP rašalo kasetes.3
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Pareiškimas dėl suderinamumo

Spausdintuvai „HP OfficeJet Pro 8210/8218“; Spausdintuvai „HP OfficeJet Pro 8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740 All-in-One“; Spausdintuvas „HP OfficeJet Pro
7720/7730/7740 Wide Format All-in-One“;

Produkto specifikacijos
Gaminio nr.

Aprašas

Vidutinis kasetės resursas *

Dimensijos (ilgis x plotis x
gylis)

3HZ52AE

4 originalios didelės išeigos juodo, žydro, purpurinio ir Vienos kasetės išeiga: apie 2000 123 x 48,5 x 171 mm
geltono rašalo kasetės „HP 953XL“
lapų juoda spalva, apie 1600 lapų
žydra spalva, apie 1600 lapų
purpurine spalva, apie 1600 lapų
geltona spalva

Svoris

Universalaus
produkto kodas

0,31 kg

192018958401

*Bandyta naudojant spausdintuvą „HP OfficeJet Pro 8700 Printer Series“. Lapų juoda spalva išeigos vidurkis pagal ISO / IEC 24711 arba HP bandymo metodologiją esant nuolatinėms spausdinimo užduotims. Lapų spalvų
mišiniu (žydra / purpurinė / geltona) išeigos vidurkis pagal ISO / IEC 24711 arba HP bandymo metodologiją esant nuolatinėms spausdinimo užduotims. Tikroji išeiga priklauso nuo spausdinamų lapų turinio ir kitų veiksnių.
Daugiau žr. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantija
HP rašalo kasetėms ir spausdinimo galvutėms taikoma broko dėl medžiagų ar surinkimo garantija.

1
2
3

Teiginiai apie atsparumą vandeniui, tepimui, blukimui ir žymikliams pagrįsti ISO 11798 ir vidiniais HP bandymais. Daugiau informacijos rasite adresu http://www.hp.com/go/printpermanence.
Paremta duomenimis, gautais palyginus „HP 953XL“ rašalo kasetes su įprastomis „HP 953“ rašalo kasetėmis. Sužinokite daugiau adresu http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Programos prieinamumas gali skirtis. Išsamiau apie tai žr. http://www.hp.com/recycle.

Papildomos informacijos apie HP produktus rasite http://www.hp.com
Gaminys gali skirtis nuo pavaizduoto paveikslėliuose. © Autorių teisės, 2018 m. „HP Development Company, L.P.“ Čia pateikiama informacija gali būti keičiama be
įspėjimo. Vienintelės garantijos HP gaminiams ir paslaugoms yra išdėstytos garantijos pareiškimuose, o juos gaunate kartu su šiais gaminiais ir paslaugomis. Jokios čia
pateiktos informacijos negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP už čia esančias technines arba redakcines klaidas ar praleidimus neatsako.
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