Údajový list

Štvorbalenie čiernej, azúrovej, purpurovej a žltej
originálnej atramentovej kazety HP 903XL s vysokou
výťažnosťou
(3HZ51AE)

Ideálne riešenie pre zaneprázdnených podnikateľov a majiteľov malých firiem, ktorí chcú
urobiť profesionálny dojem a udržať náklady pod kontrolou.
Získajte v kancelárii spoľahlivý výkon a farebný a čierny text s profesionálnou kvalitou. S originálnymi
atramentovými kazetami HP bude každý váš dokument pútavý. Vďaka lacným individuálnym
kazetám a možnostiam kaziet s vysokou výťažnosťou budete tlačiť za skvelú cenu.
1,2

Konzistentná firemná tlač, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Odlíšte svoje podnikanie s originálnymi atramentovými kazetami HP, ktoré prinášajú spoľahlivé výsledky.
Sú špeciálne navrhnuté pre spoluprácu s vašou tlačiarňou alebo zariadením HP all-in-one. Vytvárajú
pôsobivé kancelárske výtlačky a minimalizujú odpad pri tlači stránok.
Reprezentujte svoj podnik s originálnymi pigmentovými atramentmi HP navrhnutými pre konzistentné a
profesionálne výsledky.

Pôsobivé výsledky, ktoré pretrvajú
Vyniknite vďaka výnimočnému farebnému a čiernemu textu. Originálne atramentové kazety HP
zabezpečujú pôsobivú čitateľnosť, kvalitu a trvácnosť. Tlačte každodenné projekty na rôzne druhy
papiera – a získajte bohatšie farby a výraznejšiu čiernu na papieroch ColorLok®.3
Konzistentne tlačte čierny text a farebné dokumenty s profesionálnou kvalitou pomocou pigmentových
atramentov navrhnutých pre kanceláriu.

Vysoká produktivita a náklady pod kontrolou
Tlačte lacno a zostaňte produktívni s originálnymi atramentovými kazetami HP. Kazety s vysokou
výťažnosťou prinášajú neuveriteľnú hodnotu a znižujú frekvenciu výmeny kaziet.1,2 Kazety možno
vymieňať samostatne a finančne dostupné individuálne atramenty umožňujú jednoducho spravovať
spotrebný materiál.
Tlačte až 2,5-krát viac strán a vymieňajte kazety menej často vďaka originálnym atramentovým
kazetám HP s vysokou výťažnosťou.1

Jednoduchá a pohodlná tlač od začiatku do konca
Tlačte v kancelárii bez problémov. Jednoducho inštalujte kazety – ich výmena je hračka. Objednávajte
správny spotrebný materiál v správnom čase vďaka službe HP SureSupply.4 Prázdne kazety môžete
bezplatne recyklovať prostredníctvom programu HP Planet Partners.5
Originálne kazety HP môžete jednoducho a bezplatne recyklovať prostredníctvom programu HP Planet
Partners.5
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Vyhlásenie o kompatibilite

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

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

3HZ51AE

Štvorbalenie čiernej, azúrovej, purpurovej a žltej
Na jednu kazetu: ~825 strán
124 x 48 x 160 mm
originálnej atramentovej kazety HP 903XL s vysokou čierna, ~825 strán azúrová, ~825
výťažnosťou
strán purpurová, ~825 strán žltá

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

0,19 kg

192018958395

*Testované v tlačiarňach radu HP OfficeJet Pro 6860. Priemerná výťažnosť čiernej na základe normy ISO/IEC 24711 alebo metódy testovania spoločnosťou HP a nepretržitej tlače. Priemerná zlúčená
(azúrová/purpurová/žltá farba) výnosnosť podľa normy ISO/IEC 24711 alebo testovacej metódy HP pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov.
Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na atramentové kazety a tlačové hlavy HP sa vzťahuje záruka, ktorá zaručuje, že počas celej doby trvania záruky nebudú obsahovať žiadne chyby materiálu a spracovania.

Údaje vychádzajú z výťažnosti atramentových kaziet HP 903XL v porovnaní so štandardnými atramentovými kazetami HP 903. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Údaje vychádzajú z výťažnosti atramentových kaziet HP 907XL v porovnaní so štandardnými atramentovými kazetami HP 903. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Na základe interného testovania originálnych pigmentových atramentov HP na papieroch ColorLok®, ktoré uskutočnila spoločnosť HP.
4 Funkcie programu, účasť predajcov a dostupnosť sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. Vyžaduje sa prístup na internet, ktorý nie je súčasťou dodávky. Ďalšie informácie nájdete na stránke
http://www.hp.com/learn/suresupply. Nie je kompatibilné so systémom Windows® 2000.
5 Dostupnosť programu HP Planet Partners sa v jednotlivých krajinách môže líšiť. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle.
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Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani
redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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