Datu lapa

HP 903XL High Yield melnās/ciāna/madžentas/dzeltenās
4 paku oriģinālās tintes kasetnes
(3HZ51AE)

Ideāli piemērotas rosīgiem uzņēmējiem un mazo uzņēmumu īpašniekiem, kuri vēlas radīt
profesionālu iespaidu un nodrošināt pamatlīnijas apkalpošanu.
Iegūstiet uzticamu sniegumu, kā arī profesionālas kvalitātes krāsas un melno tekstu savam birojam.
Original HP tintes kasetnes ik reizi nodrošina apbrīnojamus dokumentus. Drukājiet rentabli,
izmantojiet nedārgās atsevišķās kasetnes un augsta ražīguma kasetņu opcijas.
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Noturīga un uzticama drukāšana uzņēmējdarbībā
Izceliet savu uzņēmumu ar oriģinālo HP tintes kasetnu palīdzību, kas nodrošina uzticamus rezultātus.
Tās ir īpaši izstrādātas darbam ar jūsu HP printeri vai all-in-one printeri, tāpēc nodrošina satriecošas
biroja kvalitātes izdrukas un samazina izšķiesto lapu skaitu.
Optimāli prezentējiet savu uzņēmumu ar Original HP pigmentu tintēm, kas ir izstrādātas konsekventu un
profesionālu rezultātu sasniegšanai.

Iespaidīgi un ilgnoturīgi rezultāti
Kļūstiet pamanāms ar izcilām krāsām un melnu tekstu. Original HP tintes kasetnes nodrošina iespaidīgu
lasāmību, kvalitāti un ilgnoturību. Drukājiet ikdienas projektus uz dažādiem papīriem, kā arī iegūstiet
bagātīgākas krāsas un drosmīgākus melnos toņus uz ColorLok® papīriem.3
Konsekventi iegūstiet profesionālas kvalitātes melnu tekstu un krāsu, izmantojot birojam paredzētās
pigmentu tintes.

Saglabājiet produktivitāti un pārvaldiet izmaksas
Drukājiet rentabli un saglabājiet produktivitāti, izmantojot Original HP tintes kasetnes. Augsta ražīguma
opcijas nodrošina neticamu vērtību un samazina kasetņu nomaiņu.1,2 Nomainiet kasetnes atsevišķi un
vienkārši pārvaldiet materiālus ar rentablām atsevišķajām tintēm.
Drukājiet līdz 2,5 x vairāk lapu un retāk mainiet kasetnes ar Original HP augsta ražīguma tintes
kasetnēm.1

Vienkārša un ērta drukāšana no sākuma līdz beigām
Nodrošiniet vienkāršu drukāšanu birojā. Vienkārši uzstādāmas kasetnes, ko var nomainīt acumirklī.
Atkārtoti pasūtiet īstos materiālos pareizajā laikā, izmantojot HP SureSupply.4 Kad kasetnes ir tukšas, ērti
pārstrādājiet tās bez maksas ar HP Planet Partners palīdzību.5
Vienkārši un bez maksas pārstrādājiet oriģinālās HP tintes kasetnes ar programmas HP Planet Partners
palīdzību.5

Datu lapa | HP 903XL High Yield melnās/ciāna/madžentas/dzeltenās 4 paku oriģinālās tintes kasetnes

Savietojamības noteikumi

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

Produkta specifikācijas
P/N

Apraksts

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

3HZ51AE

HP 903XL High Yield
Katrai kasetnei: ~825 lapas
melnās/ciāna/madžentas/dzeltenās 4 paku oriģinālās melnā, ~825 lapas ciāna,
tintes kasetnes
~825 lapas fuksīna, ~825 lapas
dzeltenā

124 × 48 × 160 mm

Svars

UPC kods

0,19 kg

192018958395

*Testēts ar HP OfficeJet Pro 6860 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.

Pamatā kasetņu ražīgums HP 903XL tintes kasetnēm salīdzinājumā ar HP 903 standarta tintes kasetnēm. Papildinformāciju skatiet šeit: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Pamatā kasetņu ražīgums HP 907XL tintes kasetnēm salīdzinājumā ar HP 903 standarta tintes kasetnēm. Papildinformāciju skatiet šeit: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Pamatā Original HP pigmenta tinšu HP iekšējā testēšana uz ColorLok® papīriem.
4 Programmas īpašības, mazumtirgotāju līdzdalība un pieejamība katrā valstī var atšķirties. Nepieciešams interneta pieslēgums (nav iekļauts). Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni
http://www.hp.com/learn/suresupply. Nav saderīgs ar Windows® 2000.
5 HP Planet Partners programmas pieejamība atšķiras. Papildinformāciju skatiet vietnē http://www.hp.com/recycle.
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Lai iegūtu plašāku informāciju par HP izejmateriāliem, apmeklējiet http://www.hp.com
Izstrādājums var atšķirties no attēlos redzamā. © Autortiesības 2018 HP Development Company, L.P. Šeit iekļautā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja
brīdinājuma. Vienīgā garantija, ko HP sniedz saviem izstrādājumiem un pakalpojumiem, ir izklāstīta tiešās garantijas paziņojumos, kas tiek piegādāti kopā ar izstrādājumu
vai pakalpojumu. Nekas no šeit iekļautā nenodrošina papildu garantiju. HP neatbild par tehniskajām un drukas kļūdām vai izlaidumiem šajā dokumentā.
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