Φύλλο δεδομένων

Οικονομική συσκευασία HP 963 Office
(6JR42AE)

Ιδανικά για ομάδες εργασίας που δημιουργούν υλικό μάρκετινγκ. Εξοικονομήστε χρήματα για έγχρωμα δοχεία
μελάνης που αγοράζονται μαζί1 και δοκιμάστε τα επαγγελματικά χαρτιά HP με ευκολία.
Αναδείξτε τις δυνατότητες της επιχείρησής σας με ζωντανά έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας. Τα αυθεντικά
δοχεία μελάνης HP προσφέρουν αξιόπιστη απόδοση και ανθεκτικά αποτελέσματα.2 Τα επαγγελματικά χαρτιά HP έχουν
σχεδιαστεί για τον εκτυπωτή και τις μελάνες HP για εμφάνιση κορυφαίας ποιότητας.

Εντυπωσιακά έγγραφα και αξιόπιστη εκτύπωση
Κάντε την επιχείρησή σας να ξεχωρίζει με αυθεντικά δοχεία μελάνης HP και χαρτιά HP που προσφέρουν
υλικό μάρκετινγκ που ξεχωρίζει. Ειδικά σχεδιασμένα για να συνεργάζονται με τον εκτυπωτή HP,
προσφέρουν επαγγελματική εμφάνιση και αίσθηση και στις δύο όψεις.
Αναδείξτε την επιχείρησή σας με τα ιδιόκτητα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP, που είναι σχεδιασμένα για
σταθερά, επαγγελματικά αποτελέσματα.

Οι οικονομικές συσκευασίες εξοικονομούν χρόνο και χρήμα
Εξοικονομήστε με τον συνδυασμό αυθεντικών δοχείων μελάνης HP και χαρτιών HP σε οικονομική
συσκευασία1, που έχει προεπιλεχθεί για την εκτύπωση υλικού μάρκετινγκ που ξεχωρίζει. Δοκιμάστε και
τα δύο χαρτιά για να δείτε την οπτική εντύπωση που προσφέρουν τα ευκρινή γραφικά και οι εικόνες με
χρώμα κορυφαίας ποιότητας.
Εξασφαλίστε οικονομία με τον συνδυασμό αυθεντικών δοχείων μελάνης και χαρτιών HP σε σύγκριση με
την ξεχωριστή αγορά.1

Σχεδιασμένος για εξοικονόμηση
Τα αυθεντικά αναλώσιμα HP είναι σχεδιασμένα με περιβαλλοντική συνείδηση. Η HP διευκολύνει τη
διατήρηση των πόρων και του χαρτιού κατά την εκτύπωση. Και, μόλις τελειώσετε, διευκολύνουμε την
ανακύκλωση, χωρίς επιβάρυνση.3
Τα αυθεντικά δοχεία HP έχουν κατασκευαστεί με ανακυκλωμένο πλαστικό.4
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Δήλωση συμβατότητας
Σειρά εκτυπωτών HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One, σειρά εκτυπωτών HP OfficeJet Pro 9020 All-in-One

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

6JR42AE

Περιγραφή

Οικονομική συσκευασία HP 963 Office

Δυνατότητα επιλογής

963

Μέγεθος μέσων

210 x 297 mm

Βάρος μέσων

180 g/m² (επαγγελματικό χαρτί HP Inkjet), 90 g/m² (HP ColorChoice)

Τέλος

Γυαλιστερό (επαγγελματικό χαρτί HP Inkjet); Ματ (HP ColorChoice)

Αριθμός φύλλων

125

Στη συσκευασία

3 δοχεία μελάνης: κυανό, ματζέντα, κίτρινο (απόδοση 700 σελίδων το καθένα*); 25 φύλλα επαγγελματικού γυαλιστερού χαρτιού C6818A HP Inkjet; 100
φύλλα χαρτιού HP CHP750 ColorChoice 90 gsm

Διαστάσεις συσκευασίας
προϊόντος (πακέτο)

221 x 39 x 312 mm

Βάρος

1,13 kg

UPC code

193808401336

*Ελέγχθηκε με τον εκτυπωτή HP OfficeJet Pro 9020. Μέση συνεχής απόδοση σύνθετου δοχείου (κυανό/ματζέντα/κίτρινο) με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή τη μεθοδολογία δοκιμών της HP, σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Η
πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Εγγύηση
Τα δοχεία μελάνης και οι κεφαλές εκτύπωσης της HP φέρουν εγγύηση για απουσία ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή για την περίοδο κάλυψης της εγγύησης.

1

Αυθεντικά δοχεία κυανής/ματζέντα/κίτρινης μελάνης HP 963, επαγγελματικό γυαλιστερό χαρτί HP Inkjet 180 g και χαρτί HP ColorChoice 90 g σε οικονομική συσκευασία σε σύγκριση με τη συνιστώμενη λιανική τιμή από τον
κατασκευαστή όταν πωλούνται ξεχωριστά. Οι πραγματικές τιμές μπορεί να διαφέρουν.
2
Βάσει εσωτερικών δοκιμών της HP. Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/printpermanence.
3
Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.
4
Το 80% των αυθεντικών δοχείων μελάνης HP περιέχουν 45-70% ανακυκλωμένο περιεχόμενο. Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/recycle.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Οι
μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει
να ερμηνεύεται ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.
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