
Tiedot

HP 933 -mustekasetit
(CN058AE, CN059AE, CN060AE)

Ihanteellinen pienyrityksille ja kotitoimistokäyttäjille, jotka tulostavat usein, tuottavat korkealaatuista tekstiä,
värikaavioita ja kuvia sekä kierrättävät.

Luota korkealaatuiseen mustaan tekstiin, värillisiin kuviin ja kaavioihin, joilla yrityksesi tekee näyttävän vaikutuksen.
Nauti luotettavista ominaisuuksista, kun käytät helposti kierrätettäviä alkuperäisiä HP-mustepatruunoita.

Luotettavaa tulostamista ja häikäisevät tulokset

Voit luottaa HP:n ainutkertaiseen tekniikkaan, joka tuottaa tasalaatuiset tulokset jokaisella
tulosteella. HP-tulostimet, -musteet ja -paperit on suunniteltu ja testattu yhdessä optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.

Saat tasaista ja laadukasta tulostusjälkeä jokaisessa tulosteessa. Käytä alkuperäisiä HP-musteita
tasalaatuista tulostusta varten sivusta toiseen.

Erinomainen tulostuslaatu

Tee vaikutus korkealaatuisilla yritysasiakirjoilla, joiden tekstit ovat näyttäviä ja värit kirkkaita ja eloisia.
Saat poikkeuksellisen hyvän tulostuslaadun ja haalistumattoman jäljen käyttämällä HP:n
pigmenttimusteita, jotka on suunniteltu toimistokäyttöön.

Tee hyvä vaikutus asiakirjoilla, joiden musta teksti on terävää ja värit eloisia.

Edullista ja luotettavaa yritystulostamista

Alkuperäisiä HP-mustepatruunoita käytettäessä yrityslaatuisten asiakirjojen tulostaminen on
edullista. Voit vaihtaa kätevät yksittäiset mustepatruunat yhden kerrallaan, vain kun se on tarpeen.

Valitse edulliset yksittäiset musteet – voit vaihtaa mustekasetit yksitellen tarpeen mukaan.

Kierrätettyä materiaalia, helppoa kierrättämistä

Käytä tulostuksessa HP-mustepatruunoita, jotka on suunniteltu säästämään luonnonvaroja. HP voi
auttaa ympäristövaikutusten hallinnassa – käytä kierrätettyjä materiaaleja ja kierrätä
vaivattomasti.

Kierrätys on maksutonta ja helppoa. HP Planet Partnersin kautta palautetut mustepatruunat
kierrätetään vastuullisesti.
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Yhteensopivuuslausunto
HP Officejet 6100 ePrinter, HP Officejet 6600 e-All-in-One -laite, HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One -laite

 
Tekniset tiedot

P/N Kuvaus Riittoisuus keskimäärin * Mitat (korkeus x leveys x syvyys) Paino UPC-tunnus

CN058AE HP 933 alkuperäinen syaani
mustepatruuna noin 330 sivua 94 × 24 × 124 mm noin 0,04 kg (301) 195122139926; (BGX) 195122139933; (BGY) 195122139940

CN059AE HP 933 alkuperäinen
magenta mustepatruuna noin 330 sivua 94 × 24 × 124 mm noin 0,04 kg (301) 195122139957; (BGX) 195122139964; (BGY) 195122139971

CN060AE HP 933 alkuperäinen
keltainen mustepatruuna noin 330 sivua 94 × 24 × 124 mm noin 0,04 kg (301) 195122139988; (BGX) 195122139995; (BGY) 195122140007

 
*Testattu HP OfficeJet 6700 Premium 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 sisä

 
 
Takuu

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

 HP Planet Partners -ohjelman saatavuus vaihtelee. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.fi/kierratys.
 Perustuu HP:n omiin testeihin. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/printpermanence.
 80 % alkuperäisistä HP-mustepatruunoista sisältää 45–70 % kierrätysmateriaalia. Katso luettelo osoitteessa http://www.hp.com/go/recycledcontent.

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