Andmeleht

HP 903XL suure tootlusega must/sinine/purpur/kollane
originaaltindikassetid, 4 tk pakis
(3HZ51AE)

Ideaalne toimekatele ettevõtjatele ja väikeettevõtete omanikele, kes soovivad jätta
professionaalset muljet, kuid jälgida kulusid.
Nautige usaldusväärset sooritusvõimet ning professionaalse kvaliteediga värvilist ja must-valget
teksti kontoritöö jaoks. HP originaaltindikassettidega prindite hämmastavad dokumendid iga kord.
Printige soodsalt madala hinnaga üksikute kassettide ja suure tootlusega kassettide abil.
1,2

Püsiva kvaliteediga professionaalne printimine, mida saab usaldada
Eristuge kasutades HP originaaltindikassette, mis tagavad usaldusväärsed tulemused. Mõeldud
spetsiaalselt kasutamiseks koos teie HP või kõik-ühes printeriga, et tagada hämmastavad trükised
kontoris ja minimeerida raisku läinud lehtede arvu.
Esitlege oma ettevõtet parimal võimalikul moel, kasutades selleks HP originaalpigmenttinte, mis on
mõeldud tagama püsivad ja professionaalsed tulemused.

Muljetavadavad tulemused, mis kestavad
Paistke silma tänu värvilisele ja must-valgele tekstile. HP originaaltindikassetid tagavad muljetavaldava
loetavuse, kvaliteedi ja vastupidavuse. Printige igapäevaseid projekte erinevatele paberitele. Kui soovite
erksamaid värve ja tumedamaid musti toone, printige ColorLok®-i paberitele.3
Printige alati professionaalse kvaliteediga must-valget või värvilist teksti kontoris kasutamiseks mõeldud
pigmenttintidega.

Säilitage jõudlus, hallake kulusid
Printige soodsalt ja säilitage jõudlus HP originaaltindikassettide abil. Suure tootlusega kassette
iseloomustab uskumatu hinna-kvaliteedi suhe. Lisaks on kassette vaja harvem vahetada.1,2 Vahetage
kassette eraldi ja kasutage kuluefektiivseid üksikuid tindikassette.
Suure tootlusega HP originaaltindikassettidega prindite kuni 2,5 korda rohkem lehekülgi ja vahetate
kassette harvem.1

Lihtne, mugav printimine algusest lõpuni
Kontoris printimine võib jäädagi lihtsaks. Kassettide paigaldamine on lihtne ja vahetamine läheb kiirelt.
Tellige vajalikke tarvikuid õigeaegselt juurde läbi teenuse HP SureSupply.4 Kui kassetid saavad tühjaks,
võtke need mugavalt ja tasuta ringlusesse läbi programmi HP Planet Partners.5
HP originaaltindikassettide lihtne ja tasuta taaskasutamine HP Planet Partnersi kaudu.5
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Ühilduvuse märkus

HP OfficeJet 6950/6960/6970 kõik-ühes

Tootespetsifikatsioonid
P/N

Kirjeldus

3HZ51AE

HP 903XL suure tootlusega
Kasseti kohta: ~825 lehekülge
must/sinine/purpur/kollane originaaltindikassetid, 4 must, ~825 lehekülge sinine,
tk pakis
~825 lehekülge purpur, ~825
lehekülge kollane

Kasseti keskmine tööiga *

Mõõtmed (PxLxS)

Kaal

UPC-kood

124 × 48 × 160 mm

0,19 kg

192018958395

*Katsetatud printerite seeriaga HP OfficeJet Pro 6860. 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.

Põhineb HP 903XL tindikasseti jõudluse võrdlusel tavapäraste HP 903 tindikassettidega. Lisateavet vt veebilehelt http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Põhineb HP 907XL tindikasseti jõudluse võrdlusel tavapäraste HP 903 tindikassettidega. Lisateavet vt veebilehelt http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Põhineb HP originaalpigmenttintidega ColorLok®-i paberitele printimisel, mida tehti HP sisetestimisel.
4 Programmi omadused, edasimüüjate osalus ja kättesaadavus võivad piirkonniti erineda. Vajalik on juurdepääs internetile, mis tuleb osta eraldi. Lisateavet vt http://www.hp.com/learn/suresupply. Ei ühildu Windows®
2000 operatsioonisüsteemiga.
5 Programmi HP Planet Partners saadavus võib erineda. Lisateavet vt veebilehelt http://www.hp.com/recycle.
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