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HP 903XL 4'lü Paket Yüksek Kapasiteli
Siyah/Camgöbeği/Macenta/Sarı Orijinal Mürekkep
Kartuşları
(3HZ51AE)

Profesyonel bir etki bırakmak ve büyüme kaydetmek isteyen yoğun girişimciler ve küçük
ölçekli işletme sahipleri için idealdir.
Ofisiniz için güvenilir performans ve profesyonel kalitede renkli ve siyah beyaz metinler elde edin.
Orijinal HP mürekkep kartuşları her seferinde çarpıcı belgeler sunar. Düşük maliyetli ayrı kartuşlar ve
yüksek kapasiteli kartuş seçenekleriyle uygun maliyete baskı alın.
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Güvenebileceğiniz tutarlı iş baskıları
Güvenebileceğiniz sonuçlar sunan Orijinal HP mürekkep kartuşları ile işinizde fark yaratın. HP yazıcınızla
veya All-in-One aygıtınızla çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış bu kartuşlar iş amaçlı baskılarda
çarpıcı sonuçlar sunar ve atık sayfaları en aza indirir.
Tutarlı ve profesyonel sonuçlar tasarlanan Orijinal HP pigment mürekkepleri ile işletmenizi en iyi şekilde
ifade edin.

Etkileyici ve dayanıklı sonuçlar
Göz alıcı renkler ve siyah metinlerle dikkat çekin Orijinal HP mürekkep kartuşları etkileyici okunurluk,
kalite ve dayanıklılık sunar. Günlük projelerinizi çeşitli kağıtlar üzerine yazdırın ve ColorLok® kağıtlarda
daha zengin renkler ve daha koyu siyahlar elde edin.3
Ofis için tasarlanan pigment mürekkepleriyle her zaman profesyonel kalitede siyah beyaz metinler ve
renkli baskılar üretin.

Üretkenliğinizi koruyun, maliyetleri yönetin
Orijinal HP mürekkep kartuşlarıyla uygun fiyatlı baskılar alın ve üretkenliğinizi koruyun. Yüksek kapasiteli
seçenekler inanılmaz değer sunar ve kartuş değiştirme sıklığını azaltır.1,2 Kartuşları ayrı ayrı değiştirin ve
uygun maliyetli ayrı mürekkeplerle sarf malzemelerini kolayca yönetin.
Orijinal HP yüksek kapasiteli mürekkep kartuşlarını kullanarak 2,5 kat daha fazla sayfa yazdırın ve daha
seyrek kartuş değiştirin.1

Baştan sona kolay ve rahat baskı
İş amaçlı baskıları kolaylaştırın. Değiştirilmesi birkaç dakika süren kartuşları kolayca takın. HP SureSupply
ile doğru sarf malzemelerini doğru zamanda yeniden sipariş edin.4 Boşalan kartuşları HP Planet Partners
ile ücretsiz olarak geri dönüştürün.5
Orijinal HP mürekkep kartuşlarınızı HP Planet Partners programı aracılığıyla ücretsiz olarak kolayca geri
dönüştürün.5
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Uyumluluk bildirimi

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

Ürün Özellikleri
P/N

Açıklama

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

3HZ51AE

HP 903XL 4'lü Paket Yüksek Kapasiteli
Siyah/Camgöbeği/Macenta/Sarı Orijinal Mürekkep
Kartuşları

Kartuş başına: ~825 sayfa siyah, 124 x 48 x 160 mm
~825 sayfa camgöbeği, ~825
sayfa macenta, ~825 sayfa sarı

0,19 kg

192018958395

*HP OfficeJet Pro 6860 Yazıcı Serisinde test edilmiştir. Ortalama siyah beyaz baskı kapasitesi, ISO/IEC 24711'e veya HP test yöntemlerine ve kesintisiz baskı yapmaya dayanır. ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemine ve
kesintisiz baskıya dayanan ortalama kesintisiz bileşik (camgöbeği/macenta/sarı) baskı kapasitesi. Gerçek baskı kapasitesi basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı
bilgi için bkz http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP'nin mürekkep kartuşlarında ve baskı kafalarında garanti süresi boyunca herhangi bir malzeme ve işçilik hatası olmayacağı garanti edilir.

HP 903XL mürekkep kartuşları ile HP 903 standart mürekkep kartuşlarının baskı kapasitelerinin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
HP 907XL mürekkep kartuşları ile HP 903 standart mürekkep kartuşlarının baskı kapasitelerinin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
ColorLok® kağıtlara Orijinal HP pigment mürekkepleri uygulanarak yapılan dahili HP testlerine dayanmaktadır.
4 Programın özellikleri, bayi katılımı ve kullanılabilirlik ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. İnternet erişimi gereklidir ve ürüne dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/learn/suresupply. Windows 2000
ile uyumlu değildir.
5 HP Planet Partners Programının kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/recycle.
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HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
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