Datu lapa

HP 953XL High Yield melnās/ciāna/madžentas/dzeltenās
4 paku oriģinālās tintes kasetnes
(3HZ52AE)

Ideāli piemērotas lielām darbgrupām, kurām ir nepieciešams uzticams sniegums, lai par
pieņemamu cenu iegūtu profesionālas kvalitātes izdrukas lapu pa lapai.
Paļaujieties uz profesionālas kvalitātes dokumentiem. Original HP tintes kasetnes nodrošina
iespaidīgu uzticamību sniegumam, uz kuru var paļauties, konsekventam lapu ražīgumam un
iespaidīgiem rezultātiem. Ātri drukājiet, izmantojot atsevišķās tintes un augsta ražīguma kasetņu
opcijas.
Uzticams sniegums, rezultāti, kas izceļas
Nodrošiniet uzticamus augstas kvalitātes rezultātus lielā ātrumā un katrai lapai. Original HP tintes
kasetnes nodrošina iespaidīgu uzticamību un izcilus rezultātus, lai jūsu HP printeris vai all-in-one
printeris sasniegtu paredzēto veiktspēju.
Original HP tintes kasetnes ir īpaši izstrādātas nevainojamam darbam ar HP printeri vai all-in-one
printeri.

Profesionāla kvalitāte, ideāla piemērotība birojam
Drukājiet profesionālas kvalitātes krāsainus dokumentus, kuros izcils krāsu dzīvīgums ir apvienots ar asu
melno tekstu. Paļaujieties uz Original HP tintes kasetnēm, lai iegūtu darījumdarbības izdrukas, kas ir
noturīgas pret marķieru un ūdens ietekmi, turklāt nesmērējas un neizbalē.1
Konsekventi iegūstiet profesionālas kvalitātes melnu tekstu un krāsas, izmantojot birojam paredzētās
pigmentu tintes.

Lieliska vērtība biroja produktivitātei
Uzturiet produktivitāti un paļaujieties uz lielisku vērtību uzņēmuma drukas darbos, izmantojot Original
HP tintes kasetnes. Drukājiet rentabli ar atsevišķajām tintēm un iegūstiet zemākas izmaksas par lapu,
vienlaikus samazinot pārtraukumus, pateicoties augsta ražīguma tintes kasetņu opcijām.2
Drukājiet rentabli ar atsevišķajām kasetnēm. Vienkārši nomainiet katru kasetni atsevišķi pēc
nepieciešamības.

Izstrādāts, lai ietaupītu
Drukājiet, izmantojot resursu taupīšanai paredzētās kasetnes. Izmantojiet vienkāršas pārstrādes un
minimāla iepakojuma sniegtās priekšrocības, lai palīdzētu samazināt laiku, kas ir nepieciešams, lai
kontrolētu savu ietekmi uz apkārtējo vidi.
Vienkārši un bez maksas pārstrādājiet oriģinālās HP tintes kasetnes ar programmas HP Planet Partners
palīdzību.3
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Savietojamības noteikumi

HP OfficeJet Pro 8210/8218 printeri; HP OfficeJet Pro 8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740 All-in-One printeri; HP OfficeJet Pro 7720/7730/7740 platformāta All-in-One
printeris

Produkta specifikācijas
P/N

Apraksts

Vidējā kasetnes produktivitāte Izmēri (G x P x Dz)
*

3HZ52AE

HP 953XL High Yield
Katrai kasetnei: ~2000 lapas
melnās/ciāna/madžentas/dzeltenās 4 paku oriģinālās melnā, ~1600 lapas ciāna,
tintes kasetnes
~1600 lapas madžentas,
~1600 lapas dzeltenā

123 × 48,5 × 171 mm

Svars

UPC kods

0,31 kg

192018958401

*Testēts ar HP OfficeJet Pro 8700 printeru sēriju. Vidējā melnās krāsas ražīguma pamatā ir ISO/IEC 24711 vai HP pārbaudes metodoloģija un nepārtraukta drukāšana. Vidējais nepārtrauktā kompozītā
(ciāns/madženta/dzeltens) ražīguma pamatā ir ISO/IEC 24711 vai HP pārbaudes metodoloģija un nepārtraukta drukāšana. Faktiskais ražīgums var ievērojami atšķirties atkarībā no drukāto lapu satura un citiem faktoriem.
Papildinformāciju skatiet šeit: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantija
HP tintes kasetnēm un drukas galviņām tiek garantēts, ka tām nav materiālu un izstrādes defektu garantijas perioda laikā.
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Izturība pret ūdens iedarbību, noziešanos, izbalēšanu un marķieriem pamatojas uz ISO 11798 un HP iekšējo testēšanu. Papildinformāciju skatiet vietnē http://www.hp.com/go/printpermanence.
Pamatā kasetņu ražīgums HP 953XL tintes kasetnēm salīdzinājumā ar HP 953 standarta tintes kasetnēm. Papildinformāciju skatiet šeit: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Programmas pieejamība atšķiras. Papildinformāciju skatiet vietnē http://www.hp.com/recycle.

Lai iegūtu plašāku informāciju par HP izejmateriāliem, apmeklējiet http://www.hp.com
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