Datablad

HP 971 bläckpatroner
(CN622AE
CN622AE,, CN623AE, CN624AE, CN626AE, CN627AE, CN628AE
CN628AE))

För små och medelstora företag som vill ha färgdokument av professionell kvalitet och patroner som sparar
tid och kan återvinnas kostnadsfritt.1
Bläcket i HP 971 originalbläckpatroner har utformats för att ge färgdokument av professionell kvalitet som håller i
årtionden.2 Spara tid med patroner som är enkla att byta ut och återvinna, och imponera på såväl chefer som kunder
med stiliga utskrifter.1

Pigmentbläck av hög kvalitet för lysande, tåliga utskrifter
Säkerställ den kvalitet och prestanda man kan förvänta sig av HP OfficeJet Pro X-skrivaren med de
patroner som den är avsedd att använda. Skapa tydliga dokument som torkar snabbt, står emot
vatten och håller i årtionden2 med HP originalpigmentbläck.
Få högsta möjliga prestanda från HP originalpigmentbläck som är särskilt utformat för HP OfficeJet
Pro X-serien.

Smidiga utskrifter som sparar både tid och pengar
Hjälp arbetsgrupperna att jobba effektivt och låt dem slippa springa till förrådet titt som tätt, tack
vare bläckpatroner med hög kapacitet som varar länge och är enkla att byta ut. Bli varnad när bläcket
håller på att ta slut och se till att alltid få kvalitetsutskrifter tack vare inbyggd intelligens.
Välj den patron som fungerar för er – standard för ett lägre inköpspris, eller med hög kapacitet för
högre mervärde.

Utformad med hänsyn till miljön
Spara på resurser och minska miljöpåverkan genom att använda en patron som är konstruerad med
miljön i åtanke. Räkna med enkel och kostnadsfri återvinning av patroner och kassetter genom HP
Planet Partners.1
Minska miljöpåverkan – återvinn enkelt och kostnadsfritt patronerna med HPs originalbläck via HP
Planet Partners.1
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Kompatibilitetsförklaring
HP Officejet Pro X451dn, HP Officejet Pro X451dw, HP Officejet Pro X551dw, HP Officejet Pro X476dn, HP Officejet Pro X476dw, HP Officejet Pro X576dw

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC code

CN622AE

HP 971 cyan original bläckpatron

~2 500 sidor

241,7 x 28,7 x 71,6 mm

0,14 kg

886112877309

CN623AE

HP 971 magenta original bläckpatron

~2 500 sidor

241,7 x 28,7 x 71,6 mm

0,14 kg

886112877323

CN624AE

HP 971 gul original bläckpatron

~2 500 sidor

241,7 x 28,7 x 71,6 mm

0,14 kg

886112877347

CN626AE

HP 971XL cyan original bläckpatron med hög kapacitet

~6 600 sidor

242 x 29,2 x 86,6 mm

0,21 kg

886112877385

CN627AE

HP 971XL magenta original bläckpatron med hög kapacitet

~6 600 sidor

242 x 29,2 x 86,6 mm

0,22 kg

886112877408

CN628AE

HP 971XL gul original bläckpatron med hög kapacitet

~6 600 sidor

242 x 29,2 x 86,6 mm

0,21 kg

886112877422

*Testat i HP Officejet Pro X451dw. 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.

Garanti
HPs bläckpatroner med skrivhuvuden, bläckpatroner och separata skrivhuvuden är under garantitiden garanterat fria från defekter i material och utförande.

1 HP Planet Partners-programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
2 Vatten-, kladd- och blekningsresistens baseras på ISO 11798 och HPs interna tester. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printpermanence.
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