
DatabladDatablad

HP 917XL svart original bläckpatron med hög kapacitetHP 917XL svart original bläckpatron med hög kapacitet
(3YL85AE)(3YL85AE)

Perfekt för arbetsgrupper som behöver pålitlig prestanda och utskrifter av professionell kvalitet – sida efterPerfekt för arbetsgrupper som behöver pålitlig prestanda och utskrifter av professionell kvalitet – sida efter
sida.sida.

Räkna med textdokument av professionell kvalitet. HP originalbläckpatroner är oerhört tillförlitliga och ger stabil
prestanda, kontinuerlig sidkapacitet och resultat som varar.  Skriv ut med individuella bläck och alternativ med hög
kapacitet.

Konsekventa företagsutskrifter att lita påKonsekventa företagsutskrifter att lita på

Med snygga resultat från HP originalbläckpatroner sticker ditt företag ut från konkurrensen. De är
särskilt utvecklade för att fungera med din HP-skrivare och ger professionella resultat och minsta
möjliga slöseri.

Representera företaget med HPs egenutvecklade pigmentbaserade bläck för konsekventa och
professionella resultat.

Bläckpatroner som har utformats för dina utskriftsvolymerBläckpatroner som har utformats för dina utskriftsvolymer

HP originalbläckpatroner är enkla att använda och finns i flera olika storlekar för att passa dina
utskriftsvolymer. Välj standardkapacitet eller hög kapacitet. Enkelt att byta.

Skriv ut tre gånger så många sidor och byt bläckpatroner mer sällan med HP originalbläckpatroner
med hög kapacitet som tillval.

Utformad för att spara resurserUtformad för att spara resurser

HP originaltillbehör har utvecklats med hänsyn till miljön. HP gör det enkelt att spara på resurser och
papper vid utskrift. Vi hjälper dig med återvinningen när det blir dags – det kostar inte någonting.

HP originalbläckpatroner har utvecklats med återvunnen plast.
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KompatibilitetsförklaringKompatibilitetsförklaring

HP OfficeJet Pro 8020 Allt-i-ett-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

3YL85AE HP 917XL svart original bläckpatron med hög kapacitet ~1 500 sidor 106 x 44 x 115 mm 0,1 kg (BGX) 192545867023 
(BGY) 192545867030

 
*Testad med HP OfficeJet Pro 8030 skrivare. Genomsnittet baseras 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

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

 Baseras på HPs interna tester och påstående om förvaring i mörker från Wilhelm Imaging Research. Se http://www. hp.com/go/printpermanence.
 Baserat på kapacitet för HP 912XL bläckpatroner jämfört med HP 912 bläckpatroner med standardkapacitet. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Baserat på kapacitet för HP 917XL bläckpatroner jämfört med HP 912 bläckpatroner med standardkapacitet. Endast HP OfficeJet 8020 och HP OfficeJet Pro 8030. Mer information finns på

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
 80 % av HP originalbläckpatroner innehåller 45–70 % återvunnet innehåll. Se http://www.hp.com/go/recycle.

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.
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