Dane techniczne

Wkłady atramentowe HP 912
(3YL77AE
3YL77AE,, 3YL78AE, 3YL79AE, 3YL80AE, 3YL81AE, 3YL82AE, 3YL83AE, 3YL84AE, 3YP34AE
3YP34AE))

Idealne rozwiązanie dla dużych zespołów, które potrzebują stałej wydajności oraz profesjonalnej jakości druku.
Możesz liczyć na profesjonalną jakość i żywe kolory drukowanych dokumentów. Oryginalne wkłady atramentowe HP są
wyjątkowo niezawodne, dzięki czemu zapewniają wysoką wydajność druku oraz znakomite rezultaty.1 Drukuj korzystając z
osobnych tuszów oraz wkładów o wysokiej wydajności.2,3

Spójne wydruki, na których możesz polegać
Wyróżnij swoją firmę, dzięki oryginalnym wkładom atramentowym HP zapewniającym rezultaty, na
których możesz polegać. Wkłady drukujące, zaprojektowane specjalnie do współpracy z drukarką HP,
zapewniają profesjonalne rezultaty i ograniczają błędne wydruki do minimum.
Korzystaj z oryginalnych, opatentowanych atramentów pigmentowych HP, które zostały zaprojektowane
pod kątem jednolitych, profesjonalnych rezultatów.

Wkłady atramentowe dopasowane do Twoich potrzeb związanych z drukiem
Oryginalne wkłady atramentowe HP są oferowane w różnych pojemnościach, aby dopasować się do
Twoich potrzeb i uprościć użytkowanie. Wybieraj pomiędzy wkładami standardowymi oraz wkładami o
wysokiej wydajności. Łatwa wymiana wkładów.
Drukuj dwa razy więcej stron i rzadziej wymieniaj wkłady dzięki opcjonalnym oryginalnym wkładom
atramentowym HP o wysokiej wydajności.2

Zaprojektowane z myślą o oszczędnościach
Oryginalne materiały eksploatacyjne HP są opracowywane z myślą o środowisku. HP ułatwia
oszczędzanie zasobów naturalnych i papieru. Oferuje także prosty i darmowy sposób oddawania
materiałów do recyklingu.4
Oryginalne wkłady HP powstają z wykorzystaniem tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.5
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Informacje o zgodności
Urządzenia wielofunkcyjne HP OfficeJet seria 8010, urządzenia wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro seria 8020, urządzenia wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro seria 8030

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł) Waga

UPC code

3YL77AE

HP 912 wkład atramentowy błękitny

Ok. 315 stron

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 192545866705
(BGY) 192545866712

3YL78AE

HP 912 oryginalny wkład atramentowy purpurowy

Ok. 315 stron

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 192545866743
(BGY) 192545866750

3YL79AE

HP 912 oryginalny wkład atramentowy żółty

Ok. 315 stron

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 192545866781
(BGY) 192545866798

3YL80AE

HP 912 wkład atramentowy czarny

Ok. 300 stron

106 x 23 x 113,5 mm

0,05 kg

(BGX) 192545866828
(BGY) 192545866835

3YL81AE

HP 912XL oryginalny wysokowydajny wkład
atramentowy błękitny

ok. 825 stron

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 192545866866
(BGY) 192545866873

3YL82AE

HP 912XL oryginalny wysokowydajny wkład
atramentowy purpurowy

ok. 825 stron

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 192545866903
(BGY) 192545866910

3YL83AE

HP 912XL oryginalny wysokowydajny wkład
atramentowy żółty

ok. 825 stron

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 192545866941
(BGY) 192545866958

3YL84AE

HP 912XL oryginalny wysokowydajny wkład
atramentowy czarny

ok. 825 stron

106 x 44 x 115 mm

0,08 kg

(BGX) 192545866989
(BGY) 192545866996

3YP34AE

HP 912XL zestaw 4 oryginalnych wkładów:
czarny/błękitny/purpurowy/żółty

Na wkład: ok. 825 stron (czarny), ok. 825 stron (błękitny), ok. 825 stron
124 × 48 × 160 mm
(purpurowy), ok. 825 stron (żółty)

0,19 kg 193424057139

*Przetestowano na kolorowej drukarce HP OfficeJet 8010. Średnia wydajność w stronach (błękitny/purpurowy/żółty) przy druku ciągłym mierzona zgodnie z normą ISO/IEC 24711 lub metodami testowania firmy HP. Rzeczywista
wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
*Przetestowano na kolorowej drukarce HP OfficeJet 8010. Średnia oparta na normie ISO/IEC 24711 lub metodologii testów HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości
drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Firma HP gwarantuje, że oryginalne wkłady atramentowe i głowice drukujące HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

1

Na podstawie wewnętrznych testów HP oraz sprawozdania Wilhelm Imaging Research Dark Storage Statement. Patrz http://www.hp.com/go/printpermanence.
Na podstawie wydajności wkładów atramentowych HP 912XL w porównaniu ze standardowymi wkładami atramentowymi HP 912. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Na podstawie wydajności wkładów atramentowych HP 917XL w porównaniu ze standardowymi wkładami atramentowymi HP 912. Tylko HP OfficeJet 8020 oraz HP OfficeJet Pro 8030. Więcej informacji można znaleźć na stronie
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
Dostępność programu jest różna. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/recycle.
5
80% oryginalnych wkładów atramentowych HP zawiera 45–70% materiałów pochodzących z surowców wtórnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/recycle.
2
3

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie
gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym
dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
4AA7-5097, Kwiecień 2019
DOC-M

