Duomenų lapas

4 originalios didelės išeigos juodo, žydro, purpurinio ir
geltono rašalo kasetės „HP 903XL“
(3HZ51AE)

Idealiai tinka užsiėmusiems verslininkams ir mažųjų įmonių savininkams, norintiems
profesionalių rezultatų ir pelno.
Gaukite patikimą rezultatą ir profesionalios kokybės spalvotą ir juodą tekstą biuro reikmėms.
Naudodami originalias HP rašalo kasetes visuomet atspausdinsite nepriekaištingus dokumentus.
Spausdinkite už prieinamą kainą naudodami nebrangias atskiras kasetes ir didelės išeigos kasetes.
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Nuolatinė patikima spausdinimo kokybė verslo reikmėms
Išskirkite savo įmonę iš kitų, naudodami originalias HP rašalo kasetes, užtikrinančias puikius
spausdinimo rezultatus. Šios kasetės yra specialiai sukurtos jūsų HP spausdintuvui arba daugiafunkciam
spausdintuvui ir užtikrina nepriekaištingą kokybę bei sumažina sugadintų lapų skaičių.
Tinkamai atstovaukite savo įmonei, naudodami originalų pigmentinį HP rašalą, kuris sukurtas, kad
visuomet užtikrintų profesionalų rezultatą.

Įspūdingi rezultatai, kurie išlieka ilgam
Būkite pastebėti dėl išsiskiriančių spalvų ir juodo teksto. Naudojant originalias HP rašalo kasetes
atspausdinti dokumentai bus nepriekaištingos kokybės, lengvai įskaitomi ir patvarūs. Spausdinkite
kasdienius dokumentus ant įvairių rūšių popieriaus, bet naudodami popierių „ColorLok®“ gausite
sodresnes kitas spalvas ir ryškesnę juodą spalvą.3
Visuomet spausdinkite profesionalios kokybės juodą tekstą ir spalvotus paveikslėlius, naudodami biurui
skirtą pigmentinį rašalą.

Išlikite produktyvūs, valdykite išlaidas
Spausdinkite nebrangiai ir likite produktyvūs naudodami originalias HP rašalo kasetes. Didelės išeigos
kasetes pirkti labai apsimoka, nes jas reikia rečiau keisti.1,2 Keiskite kasetes po vieną ir valdykite reikmenis
naudodami rentabilų rašalą.
Atspausdinkite iki 2,5 karto daugiau lapų ir rečiau keiskite kasetes naudodami originalias HP didelės
išeigos kasetes.1

Lengvas ir patogus spausdinimas nuo pradžios iki galo
Tegul spausdinimas biure išlieka paprastas. Lengvai įdėkite kasetes. Jas pakeisti labai paprasta. Vėl
užsisakykite tinkamų reikmenų tinkamu laiku naudodami paslaugą „HP SureSupply“.4 Kasetėms
ištuštėjus, patogiai jas atiduokite perdirbti naudodami nemokamą paslaugą „HP Planet Partners“.5
Programa „HP Planet Partners“ padės nemokamai ir lengvai perdirbti jūsų originalias HP rašalo kasetes.5
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Pareiškimas dėl suderinamumo
„HP OfficeJet 6950/6960/6970 All-in-One“

Produkto specifikacijos
Gaminio nr.

Aprašas

Vidutinis kasetės resursas *

Dimensijos (ilgis x plotis x
gylis)

3HZ51AE

4 originalios didelės išeigos juodo, žydro, purpurinio ir Vienos kasetės išeiga: apie 825 124 x 48 x 160 mm
geltono rašalo kasetės „HP 903XL“
lapai juoda spalva, apie 825 lapai
žydra spalva, apie 825 lapai
purpurine spalva, apie 825 lapai
geltona spalva

Svoris

Universalaus
produkto kodas

0,19 kg

192018958395

*Bandyta naudojant spausdintuvą „HP OfficeJet Pro 6860 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.

Paremta duomenimis, gautais palyginus „HP 903XL“ rašalo kasetes su įprastomis „HP 903“ rašalo kasetėmis. Sužinokite daugiau adresu http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Paremta duomenimis, gautais palyginus „HP 907XL“ rašalo kasetes su įprastomis „HP 903“ rašalo kasetėmis. Sužinokite daugiau adresu http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Paremta HP vidaus bandymų naudojant originalų HP pigmentinį rašalą ir popierių „ColorLok®“ rezultatais.
4 Skirtingose valstybėse šios programos ypatybės, prieinamumas ir dalyvaujančių mažmenininkų skaičius gali skirtis. Reikalinga interneto prieiga (nesuteikiama su gaminiu). Daugiau informacijos žr.
http://www.hp.com/learn/suresupply. Nesuderinama su „Windows® 2000“.
5 Programos „HP Planet Partners“ prieinamumas skiriasi. Išsamiau apie tai žr. http://www.hp.com/recycle.
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Papildomos informacijos apie HP produktus rasite http://www.hp.com
Gaminys gali skirtis nuo vaizduojamo paveikslėliuose. © Autorių teisės, 2018 m. „HP Development Company, L.P.“ Informacija, esanti šiame dokumente, gali būti
keičiama be įspėjimo. HP produktų ir paslaugų garantijos nustatytos specialiuose garantiniuose pareiškimuose, kurie pateikiami kartu su produktais ir paslaugomis.
Jokios čia pateiktos informacijos negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP neatsako už čia esančias technines arba redakcines klaidas ar praleidimus.
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