
Tiedot

HP 950 musta / 951 syaani/magenta/keltainen alkuperäisten
mustepatruunoiden 4 värin yhdistelmäpakkaus
(6ZC65AE)

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

Luo ammattimaisia asiakirjoja, jotka tekevät asiakkaisiisi vaikutuksen. Tarkka musta teksti ja näyttävät värit saavat
asiakirjat ja markkinointimateriaalin erottumaan edukseen sivu toisensa jälkeen.

Luotettavaa 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.

Vaikuttavat, ammattimaiset väriasiakirjat

Anna yrityksestäsi vahva vaikutelma tulostettujen raporttien eloisilla väreillä ja tarkalla 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 päivä

Tulosta ammattimaisia väriasiakirjoja jopa 50 % lasertulostimia alhaisemmalla sivuhinnalla. Saat
enemmän vastinetta rahoillesi yksittäin vaihdettavilla mustepatruunoilla ja valinnaisilla riittoisilla
mustepatruunoilla. Säästät aikaa, kun tulostat markkinointimateriaalit omassa toimistossasi.

Tulosta näyttäviä väriasiakirjoja työkäyttöön alkuperäisillä HP-musteilla.

Vaihda 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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Yhteensopivuuslausunto
HP OfficeJet Pro 8100 Printer - N811a, HP OfficeJet Pro 8620 All-in-One, HP OfficeJet Pro 8615 All-in-One, HP OfficeJet Pro 8616 All-in-One, HP OfficeJet Pro 8610 All-in-One, HP OfficeJet
Pro K8600dn Color Printer, HP OfficeJet Pro K8600 Color Printer, HP OfficeJet Pro 8600 Plus All-in-One - N911g, HP OfficeJet Pro 8600 All-in-One - N911a

 
Tekniset tiedot

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

6ZC65AE HP 950 musta / 951 syaani/magenta/keltainen alkuperäisten
mustepatruunoiden 4 värin yhdistelmäpakkaus

1 000 sivua musta, 700 sivua syaani, 700
sivua magenta, 700 sivua keltainen

123 × 4,85 x171
mm

noin
0,24
kg

195122139919

 
Takuu

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 alkuperäisiin mustiin ja värillisiin HP 950/951 -mustepatruunoihin. Lisätietoja on osoitteessa 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 osoitteessa http://www.hp.com

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 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. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying
such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
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