
Datablad

HP 933 bläckpatroner
(CN058AE, CN059AE, CN060AE)

Perfekt för kunder på små företag eller hemmakontor som skriver ut ofta och behöver kunna producera text
och färggrafik av hög kvalitet och vill ha möjlighet till återvinning.

Lita på svart text och färggrafik av hög kvalitet som hjälper företaget att göra ett gott intryck, och få tillförlitliga
funktioner med HP originalbläckpatroner som är enkla att återvinna.

Tillförlitlig utskriftsprestanda, enastående resultat

Lita på att HP ger dig överlägsen teknik och konsekventa resultat i varje utskrift. HPs skrivare, bläck
och papper har utvecklats och testats tillsammans för att ge optimala resultat.

Få pålitliga resultat av hög kvalitet för varje utskrift. Använd HPs originalbläck för konsekventa
resultat för varje sida.

Enastående utskriftskvalitet

Imponera med affärsdokument av hög kvalitet med djupsvart text och snygga, livfulla färger. Få
oslagbar utskriftskvalitet och blekningsresistens med HP-pigmentbläck för kontoret.

Gör ett gott intryck med dokument med tydlig svart text och livfull färg.

Prisvärda, tillförlitliga företagsutskrifter

Med HP originalbläckpatroner kan du skriva ut dokument av affärskvalitet till ett bra pris. Byt ut de
smidiga individuella bläckpatronerna en i taget – bara när det behövs.

Välj prisvärda, separata bläckpatroner – varje patron kan bytas ut individuellt vid behov.

Återvunnet innehåll, smidig återvinning

Skriv ut med HP bläckpatroner som utformats för att spara på resurser. HP kan hjälpa dig att hantera
din miljöpåverkan, från användning av återvunnet innehåll till enkel återvinning.

Få kostnadsfri och enkel återvinning – patroner som returneras via HP Planet Partners återvinns på
ett ansvarsfullt sätt.
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Kompatibilitetsförklaring
HP Officejet 6100 ePrinter, HP Officejet 6600 e-All-in-One, HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One

 
Produktspecifikationer

P/N Beskrivning Antal sidor, medeltal * Yttermått (l x b x d) Vikt UPC-kod

CN058AE HP 933 cyan originalbläckpatron ~330 sidor 94 x 24 x 124 mm Ca 0,04 kg (301) 195122139926; (BGX) 195122139933; (BGY) 195122139940

CN059AE HP 933 magenta originalbläckpatron ~330 sidor 94 x 24 x 124 mm Ca 0,04 kg (301) 195122139957; (BGX) 195122139964; (BGY) 195122139971

CN060AE HP 933 gul originalbläckpatron ~330 sidor 94 x 24 x 124 mm Ca 0,04 kg (301) 195122139988; (BGX) 195122139995; (BGY) 195122140007

 
*Testad i HP OfficeJet 6700 Premium e-All-i-ett. 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

 
 
Garanti

HPs bläckpatroner och skrivhuvuden är under garantitiden garanterat fria från defekter när det gäller material och utförande.

 HP Planet Partners-programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
 Baserat på HPs interna tester. Se http://www.hp.com/go/printpermanence.
 80 % av HP originalbläckpatroner innehåller 45–70 % återvunnet innehåll. En lista finns på http://www.hp.com/go/recycledcontent.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://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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