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HP 963 inktcartridgesHP 963 inktcartridges
((3JA23AE3JA23AE, 3JA24AE, , 3JA24AE, 3JA25AE, 3JA25AE, 3JA26AE, 3JA26AE, 3JA27AE, 3JA27AE, 3JA28AE, 3JA28AE, 3JA29AE, 3JA29AE, 3JA30AE, 3JA30AE, 3YP35AE3YP35AE))

Ideaal voor teams die elke pagina opnieuw betrouwbare prestaties en afdrukken van professionele kwaliteitIdeaal voor teams die elke pagina opnieuw betrouwbare prestaties en afdrukken van professionele kwaliteit
nodig hebben.nodig hebben.

Altijd documenten van professionele kwaliteit. Originele HP inktcartridges bieden betrouwbare prestaties, een
betrouwbare paginaopbrengst en duurzame resultaten.  Print zakelijke documenten in een combinatie van schitterende
kleuren en scherpe zwarte tekst.

Betrouwbare prestaties en opvallende resultatenBetrouwbare prestaties en opvallende resultaten

Produceer betrouwbare resultaten van hoge kwaliteit bij hoge snelheden, elke pagina opnieuw.
Originele HP inktcartridges bieden de betrouwbaarheid en uitstekende resultaten waarvoor jouw HP
printer is ontworpen.

Originele HP inktcartridges zijn speciaal voor jouw HP printer ontworpen voor de beste resultaten en
betrouwbaarheid.

Cartridges die op jouw printvolume zijn afgestemdCartridges die op jouw printvolume zijn afgestemd

Originele HP inktcartridges zijn beschikbaar voor verschillende paginaopbrengsten zodat deze
afgestemd zijn op jouw printvolume. Kies tussen standaard- en high-capacity cartridges voor minder
onderbrekingen. De cartridges zijn gemakkelijk te vervangen.

Print dubbel zoveel pagina's en vervang minder vaak cartridges met optionele originele HP high-
capacity inktcartridges.

Energiezuinig gebouwdEnergiezuinig gebouwd

Originele HP supplies zijn ontworpen met oog voor het milieu. HP maakt het heel eenvoudig om
tijdens het printen zuinig om te gaan met grondstoffen en papier. En als je klaar bent maken we het
ook gemakkelijk om kosteloos te recyclen.

Originele HP cartridges zijn eenvoudig kosteloos te recyclen via HP Planet Partners.
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Verklaring over compatibiliteitVerklaring over compatibiliteit

HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One printerserie, HP OfficeJet Pro 9020 All-in-One printerserie

 
ProductspecificatiesProductspecificaties

P/NP/N OmschrijvingOmschrijving Gem. cartridgeopbrengst *Gem. cartridgeopbrengst * Afmetingen (L x B x D)Afmetingen (L x B x D) GewichtGewicht UPC codeUPC code

3JA23AE HP 963 originele cyaan inktcartridge ca700 pagina's 114 x 25 x 126 mm 50 gr (BGX) 192545866347 
(BGY) 192545866439

3JA24AE HP 963 originele magenta inktcartridge ca700 pagina's 114 x 25 x 126 mm 50 gr (BGX) 192545866385 
(BGY) 192545866392

3JA25AE HP 963 originele gele inktcartridge ca700 pagina's 114 x 25 x 126 mm 50 gr (BGX) 192545866422 
(BGY) 192545866354

3JA26AE HP 963 originele zwarte inktcartridge ca 1000 pagina's 119 x 36 x 126 mm 90 gr (BGX) 192545866460 
(BGY) 192545866477

3JA27AE HP 963XL originele high-capacity cyaan
inktcartridge Ca 1600 pag 114 x 25 x 126 mm 70 gr (BGX) 1192545866507 

(BGY) 192545866514

3JA28AE HP 963XL originele high-capacity magenta
inktcartridge Ca 1600 pag 114 x 25 x 126 mm 70 gr (BGX) 192545866545 

(BGY) 192545866552

3JA29AE HP 963XL originele high-capacity gele
inktcartridge Ca 1600 pag 114 x 25 x 126 mm 70 gr (BGX) 192545866583 

(BGY) 192545866590

3JA30AE HP 963XL originele high-capacity zwarte
inktcartridge ca 2000 pagina's 119 x 36 x 126 mm 120 gr (BGX) 192545866620 

(BGY) 192545866637

3YP35AE
HP 963XL originele high-capacity
zwarte/cyaan/magenta/gele inktcartridges, 4-
pack

Per cartridge: ca. 2000 pagina's zwart, ca. 1600 pagina's cyaan,
ca. 1600 pagina's magenta, ca. 1600 pagina's geel 123 x 48,5 x 171 mm 310 gr 193424057153

 
*Getest in HP OfficeJet Pro 9020 printer. Gemiddelde gezamenlijke opbrengst (cyaan/magenta/geel) gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu printen. De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren,
afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
*Getest in HP OfficeJet Pro 9020 printer. De gemiddelde opbrengst is gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testprocedures bij continu printen. De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de inhoud van
de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
 
GarantieGarantie

HP inktcartridges en printkoppen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.

 Gebaseerd op een vergelijking van de cartridgeopbrengst voor HP 963XL inktcartridges met die van HP 963 standaardinktcartridges. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Het HP Planet Partners-programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
 Gebaseerd op interne testen van HP en Wilhelm Imaging Research Dark Storage Statement. Zie http://www.hp.com/go/printpermanence.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar opMeer informatie over HP Supplies is beschikbaar op  http://www.hp.comhttp://www.hp.com

De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze
worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele
fouten c.q. weglatingen in dit document.
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