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HP 950XL, alkuperäinen riittoisa musta mustekasettiHP 950XL, alkuperäinen riittoisa musta mustekasetti
(CN045AE)(CN045AE)

Ihanteellinen ratkaisu pienyrityksille ammattimaisen väri- ja mustavalkotekstin tulostamiseen. Teksti pysyyIhanteellinen ratkaisu pienyrityksille ammattimaisen väri- ja mustavalkotekstin tulostamiseen. Teksti pysyy
terävänä ja haalistumattomana – edulliseen hintaan.terävänä ja haalistumattomana – edulliseen hintaan.

Luo ammattimaisia väriasiakirjoja, jotka tekevät asiakkaisiisi vaikutuksen. Terävä musta teksti saa asiakirjat ja
markkinointimateriaalin erottumaan edukseen sivu toisensa jälkeen.

Luotettavaa tulostamista ja häikäisevät tuloksetLuotettavaa tulostamista ja häikäisevät tulokset

Korkealaatuiset tulokset jokaisella tulostuskerralla. Käytä alkuperäisiä HP-musteita ja toimintoja,
jotka varmistavat luotettavan ja huolettoman tulostamisen sivu sivulta.

Alkuperäiset HP-mustepatruunat ovat luotettavia, ja niiden avulla voit tulostaa korkealaatuisia
asiakirjoja.

Laserlaatuiset mustavalkoasiakirjat tekevät vaikutuksenLaserlaatuiset mustavalkoasiakirjat tekevät vaikutuksen

Anna yrityksestäsi lähtemätön vaikutus korkealaatuisilla mustavalkoasiakirjoilla ja terävällä mustalla
tekstillä. Asiakirjat ja markkinointimateriaalit kestävät tahriintumista, vettä ja ajan aiheuttamaa
haalistumista.

Yrityksen asiakirjojen musta teksti ja värilliset kaaviot näyttävät teräviltä toimistokäyttöön
suunniteltujen HP-musteiden ansiosta.

Edullista ja luotettavaa tulostamista joka päiväEdullista ja luotettavaa tulostamista joka päivä

Tulosta näyttäviä väriasiakirjoja työkäyttöön omassa toimistossasi. Saat enemmän vastinetta
rahoillesi yksittäin vaihdettavilla mustepatruunoilla ja valinnaisilla riittoisilla mustepatruunoilla.

Tulosta näyttäviä väriasiakirjoja työkäyttöön alkuperäisillä HP-musteilla.

Vaihda ja kierrätä mustepatruunat kätevästiVaihda ja kierrätä mustepatruunat kätevästi

Käytä tulostuksessa mustepatruunoita, jotka on suunniteltu säästämään luonnonvaroja. HP auttaa
vähentämään ympäristön kuormitusta helpon kierrättämisen avulla. Valitse riittoisat
mustepatruunat ja vähennä ostokertoja.

HP Planet Partners -ohjelman avulla palautat mustepatruunat kierrätettäviksi helposti.
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YhteensopivuuslausuntoYhteensopivuuslausunto

HP OfficeJet Pro 251dw Printer series, HP OfficeJet Pro 276dw Multifunction Printer series, HP OfficeJet Pro 8100 ePrinter series, HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One series, HP OfficeJet Pro
8600 Plus e-All-in-One Printer series, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One Printer series, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One Printer series

 
Tekniset tiedotTekniset tiedot

P/NP/N KuvausKuvaus Riittoisuus keskimäärin *Riittoisuus keskimäärin * Mitat (korkeus x leveys x syvyys)Mitat (korkeus x leveys x syvyys) PainoPaino UPC codeUPC code

CN045AE HP 950XL, alkuperäinen riittoisa musta mustekasetti noin 2 300 sivua 119 x 126 x 36 mm 0,15 kg (BGX) 886111748914 
(BGY) 886111748969

 
*Testattu HP OfficeJet Pro 8600A e-All-in-One -laitteella. Likimääräinen keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711 -standardin mukaisiin tai HP:n omiin testausmenetelmiin jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee
huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

 
TakuuTakuu

Takaamme, että alkuperäisissä HP:n mustekaseteissa ja tulostuspäissä ei esiinny materiaali- ja valmistusvikoja takuun voimassaolon aikana.

 HP:n omien testien mukaan ColorLok-logolla varustettua paperia käytettäessä.
 HP OfficeJet Pro -laitteilla tehdyt tulosteet ovat haalistumisen- ja vedenkestäviä. Lisätietoja: http://www.hp.com/go/printpermanence.
 Verrattuna alkuperäiseen mustaan HP 950 -mustepatruunaan. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 HP Planet Partners -ohjelman saatavuus vaihtelee. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.fi/kierratys. Kierrätetyistä materiaaleista mustepatruunoita: katso http://www.hp.com/go/recycledcontent.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessaLisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa  http://www.hp.comhttp://www.hp.com

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään
tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista.
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