Dane techniczne

Zestaw HP 963 Office Value
(6JR42AE)

Idealne dla zespołów tworzących materiały marketingowe. Oszczędzaj pieniądze na zakupionych w zestawie1
kolorowych atramentach wraz z papierem HP dla firm.
Zaprezentuj swoją firmę na profesjonalnie wyglądających dokumentach, w żywych kolorach. Oryginalne wkłady atramentowe
HP zapewniają stałą wydajność i niezawodne rezultaty.2 Papiery HP dla firm stworzono, by uzyskać doskonały wygląd przy
użyciu drukarek i atramentów HP.

Imponujące dokumenty i niezawodne drukowanie
Wyróżnij swoją firmę dzięki oryginalnym wkładom atramentowym i papierom HP, które pozwalają
stworzyć wyjątkowe materiały marketingowe. Zaprojektowane specjalnie do współpracy z drukarką HP
zapewniają profesjonalny wygląd i wrażenia po obu stronach arkusza papieru.
Reprezentuj swoją firmę, stosując oryginalne, opatentowane atramenty HP, zaprojektowane z myślą o
jednolitych, profesjonalnych wynikach.

Zestawy Value Pack oszczędzają czas i pieniądze
Oszczędzaj na oryginalnych atramentach i papierach HP w zestawie Value Pack, przeznaczonych do
drukowania imponujących materiałów marketingowych1. Wypróbuj oba rodzaje papieru, aby sprawdzić,
jakie wrażenie wywierają wyraźna grafika i obrazy w niesamowitych kolorach.
Oszczędzaj na zestawach oryginalnych wkładów atramentowych i papierów HP, tańszych niż w przypadku
kupowania ich osobno.1

Zaprojektowane z myślą o oszczędnościach
Oryginalne materiały eksploatacyjne HP zostały opracowane z myślą o środowisku. HP ułatwia
oszczędzanie zasobów i papieru podczas drukowania. Po zużyciu wkładu HP oferuje bezpłatny recykling.3
Oryginalne wkłady HP skonstruowano tak, aby zastosować w nich tworzywa pochodzące z recyklingu.4
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Informacje o zgodności
Urządzenia wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro seria 9010, urządzenia wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro seria 9020

Dane techniczne produktu
P/N

6JR42AE

Opis

Zestaw HP 963 Office Value

Numer wyboru

963

Format nośnika

210 x 297 mm

Gramatura nośnika

180 g/m² (papier HP Professional Inkjet), 90 g/m² (HP ColorChoice)

Wykończenie

Błyszczący (papier HP Professional Inkjet); Matowy (papier HP ColorChoice)

Liczba arkuszy

125

W opakowaniu

3 wkłady atramentowe: niebieski, purpurowy, żółty (o wydajności 700 stron każdy*); 25 stron HP Professional Glossy Inkjet C6818A; 100 stron, papier HP CHP750
ColorChoice, 90 g/m²

Rozmiary opakowania
produktu

221 × 39 × 312 mm

Waga

1,13 kg

UPC code

193808401336

*Przetestowano na kolorowej drukarce HP OfficeJet Pro 9020. 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.

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

1

Oryginalne wkłady atramentowe HP 963 niebieski/purpurowy/żółty HP, papier błyszczący HP Professional Inkjet 180 g i papier HP ColorChoice 90 g w zestawie Value Pack porównano z zalecaną przez producenta ceną sprzedaży
(MRSP) w razie sprzedaży oddzielnie. Rzeczywiste ceny mogą być inne.
2
Na podstawie wewnętrznych testów firmy HP. Patrz http://www.hp.com/go/printpermanence.
3
Dostępność programu jest różna. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.hp.com/recycle.
4
80% oryginalnych wkładów atramentowych HP zawiera 45–70% materiałów z surowców wtórnych. Patrz http://www.hp.com/go/recycle.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. 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.
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