Datablad

Pakke med fire originale HP 903XL-blækpatroner med høj
kapacitet, sort/cyan/magenta/gul
(3HZ51AE)

Ideel til travle iværksættere og mindre virksomheder, som vil gøre et professionelt indtryk og
stadig overholde budgettet.
Få pålidelig ydelse og sort tekst og farver i professionel kvalitet til kontoret. Originale
HP-blækpatroner leverer flotte dokumenter, hver gang. Få omkostningseffektiv udskrivning med
prisvenlige individuelle patroner og patroner med høj kapacitet.
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En printer til erhvervsbrug, du kan stole på
Originale HP-blækpatroner giver resultater, du kan stole på, og får din virksomhed til at skille sig ud. De
er specifikt fremstillet til at fungere sammen med din HP-printer eller all-in-one og giver meget flotte
kontorudskrifter og færre spildte sider.
Få den bedste repræsentation af din virksomhed med originalt HP-pigmentblæk – fremstillet med
ensartede og professionelle resultater for øje.

Imponerende resultater, der holder
Gør indtryk med fantastiske farver og klar sort tekst. Originale HP-blækpatroner giver imponerende
læsbarhed, kvalitet og holdbarhed. Udskriv projekter på flere forskellige papirtyper – få dybere farver og
klarere sort på ColorLok®-papir.3
Med det pigmentbaserede blæk, som er skabt til professionel brug, vil du altid få tekster i professionel
kvalitet, hvad end de er i sort/hvid eller i farver.

Bevar produktiviteten, og få styr på omkostningerne
Du kan udskrive til en overkommelig pris og bevare produktiviteten med originale HP-blækpatroner. Du
får mere for pengene med patroner med høj kapacitet, og de skal ikke udskiftes så ofte.1,2 Patronerne
kan udskiftes separat, og det er nemt at administrere forbrugsvarerne med omkostningseffektive
individuelle blækpatroner.
De originale blækpatroner fra HP med høj kapacitet skal udskiftes sjældnere, så du kan udskrive op til
2,5 gange så mange sider med hver patron.1

Nem og praktisk udskrivning, fra start til slut
Udskrivning på kontoret bliver enkel. Det er nemt at installere blækpatroner – og de kan udskiftes
lynhurtigt. Bestil de rette forbrugsvarer i rette tid ved hjælp af HP SureSupply.4 Når patronerne er
tomme, kan de hurtigt genbruges uden problemer takket være HP Planet Partners.5
Det er nemt og gratis at genbruge originale HP-patroner via HP's Planet Partners-program.5
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Kompatibilitetserklæring

HP OfficeJet 6950/6960/6970 All-in-One

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet Mål (l x b x d)
*

Vægt

UPC-kode

3HZ51AE

Pakke med fire originale HP 903XL-blækpatroner
med høj kapacitet, sort/cyan/magenta/gul

Pr. patron: Ca. 825 sider i sort, ca. 124 x 48 x 160 mm
825 sider i cyan, ca. 825 sider i
magenta, ca. 825 sider i gul

0,19 kg

192018958395

*Testet i HP OfficeJet Pro 6860-printerserien. Gennemsnitlig sort kapacitet baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetoder samt uafbrudt udskrivning. Gennemsnitlig kapacitet ved uafbrudt farveudskrivning
(cyan/magenta/gul) er baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetoder ved uafbrudt udskrivning. Det faktiske antal sider varierer betragteligt, afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Du kan finde
flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP's blækpatroner og skrivehoveder garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode.

Baseret på sidekapaciteten for HP 903XL-blækpatroner sammenlignet med standard HP 903-blækpatroner. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Baseret på sidekapaciteten for HP 907XL-blækpatroner sammenlignet med standard HP 903-blækpatroner. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Baseret på interne HP-test af originalt HP-pigmentblæk på ColorLok®-papir.
4 Programfunktioner, forhandlerdeltagelse og tilgængelighed kan variere fra land til land. Internetadgang kræves og medfølger ikke. Få flere oplysninger på http://www.hp.com/learn/suresupply. Ikke kompatibel med
Windows® 2000.
5 HP Planet Partners-programmet findes ikke i alle lande. Du kan få flere oplysninger på http://www.hp.com/recycle.
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Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for
HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. 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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