
DatabladDatablad

HP 951 bläckpatronerHP 951 bläckpatroner
((CN046AECN046AE, CN047AE, , CN047AE, CN048AE, CN048AE, CN050AE, CN050AE, CN051AE, CN051AE, CN052AECN052AE))

Perfekt för små företag som vill skriva ut i både färg och svartvitt med professionell kvalitet, till en lågPerfekt för små företag som vill skriva ut i både färg och svartvitt med professionell kvalitet, till en låg
kostnad. Utskrifterna förblir skarpa och står emot blekning.kostnad. Utskrifterna förblir skarpa och står emot blekning.

Räkna med affärsdokument av professionell kvalitet som imponerar på kunderna. Varje sida av dokument och
marknadsföringsmaterial kommer att ha skarp svart text och lysande färger.

Tillförlitlig utskriftsprestanda för enastående resultatTillförlitlig utskriftsprestanda för enastående resultat

Lita på resultat av hög kvalitet för varje utskrift. Använd HPs originalbläck och funktioner för
tillförlitlighet för krångelfria, konsekventa utskrifter, sida efter sida.

HPs originalbläckpatroner är pålitliga och skriver ut dokument med fantastisk kvalitet.

Utskrifter med professionell kvalitet och imponerande färgerUtskrifter med professionell kvalitet och imponerande färger

Gör ett starkt intryck för ditt företag med levande färger och skarp svart text i dina utskrivna
rapporter. Dokument och marknadsföringsmaterial kommer att stå emot fläckar, vatten och blekning
över tid.

Svart text och grafik i färg blir skarp i dina affärsdokument med HPs bläck som är utformat för
kontoret.

Överkomliga, tillförlitliga vardagsutskrifterÖverkomliga, tillförlitliga vardagsutskrifter

Skriv ut imponerande företagsdokument direkt på kontoret. Få mycket för pengarna med individuellt
utbytbara bläckpatroner och möjlighet att välja högkapacitetspatroner.

Skriv ut imponerande företagsdokument i färg med HP originalbläck.

Byt ut och återvinn patroner smidigtByt ut och återvinn patroner smidigt

Skriv ut med patroner som utformats för att spara på resurser. HP kan hjälpa dig att hantera din
miljöpåverkan med enkel återvinning. Du kan även välja patroner med hög kapacitet, så att du inte
behöver köpa nya lika ofta.

Returnera enkelt utskriftspatroner för återvinning med HP Planet Partners.
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Datablad | HP 951 bläckpatroner

KompatibilitetsförklaringKompatibilitetsförklaring

HP OfficeJet Pro 251dw skrivarserie, HP OfficeJet Pro 276dw multifunktionsskrivarserie, HP OfficeJet Pro 8100 ePrinter-serie, HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One-serie, HP OfficeJet Pro
8600 Plus e-All-in-One-skrivarserie, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-skrivarserie, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-skrivarserie

 
ProduktspecifikationerProduktspecifikationer

P/NP/N BeskrivningBeskrivning Antal sidor, medeltal *Antal sidor, medeltal * Yttermått (l x b x d)Yttermått (l x b x d) ViktVikt UPC codeUPC code

CN046AE HP 951XL cyan original bläckpatron med hög kapacitet ~1 500 sidor 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg (BGX) 886111748921 
(BGY) 886111748976

CN047AE HP 951XL magenta original bläckpatron med hög kapacitet ~1 500 sidor 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg (BGX) 886111748938 
(BGY) 886111748983

CN048AE HP 951XL gul original bläckpatron med hög kapacitet ~1 500 sidor 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg (BGX) 886111748945 
(BGY) 886111748990

CN050AE HP 951 cyan original bläckpatron ~700 sidor 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg (BGX) 888182554104 
(BGY) 888182554111

CN051AE HP 951 magenta original bläckpatron ~700 sidor 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg (BGX) 888182554142 
(BGY) 888182554159

CN052AE HP 951 gul original bläckpatron ~700 sidor 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg (BGX) 888182554180 
(BGY) 888182554197

 
*Testat i HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One. Ungefärligt medelvärde baserat på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna
sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

 
 
GarantiGaranti

Alla HPs bläckpatroner och skrivhuvuden och relaterat förbrukningsmaterial är under garantitiden garanterat fria från defekter i fråga om material och utförande.

 Baserat på HPs interna tester med papper med ColorLok-logotypen.
 Utskrifter med HP OfficeJet Pro är blekningsresistenta och vattenbeständiga. Se http://www.hp.com/go/printpermanence.
 Jämfört med HP 951 cyan/magenta/gula originalbläckpatroner. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 HP Planet Partners-programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle. Mer om återvunnet material i bläckpatroner finns på http://www.hp.com/go/recycledcontent.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besökOm du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök  http://www.hp.comhttp://www.hp.com

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda
garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP
ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som
gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP
ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.
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