
Datablad

HP 650 svart original Advantage bläckpatron
(CZ101AE)

Idealiska för utskrift av högkvalitativa vardagsdokument, flygblad, rapporter och webbutskrifter till en lägre
kostnad.

HP 650 svarta bläckpatroner producerar vardagsdokument av hög kvalitet med skarp och svart text samtidigt som
utskriftskostnaderna sänks. Dra fördel av förstklassig HP-kvalitet till en lägre kostnad.

HPs välkända och betrodda kvalitet är nu ännu överkomligare än tidigare – skriv ut upp till dubbelt så
många sidor för samma kostnad . Skriv ut vardagsdokument med tydlig text och skarpa bilder som
bibehåller kvaliteten i decennier .

Använd de helt nya originalbläckpatronerna från HP och få enastående resultat utan att oroa dig för
fläckar eller läckage. Alla originalbläckpatroner från HP är utformade för att vara felfria och förhindra
skador på skrivhuvudet.

Skriv ut det du behöver för att bli framgångsrik samtidigt som du minskar din påverkan på miljön.
Välj en originaltonerkassett från HP till låg kostnad som innehåller upp till 70 % återvunnet material
och få kostnadsfri och enkel återvinning av tonerkassetter genom HP Planet Partners .
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Kompatibilitetsförklaring

HP Deskjet Ink Advantage 2515 och 2515 e-All-in-One-skrivare

 
Produktspecifikationer

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

CZ101AE HP 650 svart original Advantage bläckpatron ~360 sidor 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg
(BHK) 886112545987 
(BHL) 886112546045 
(302) 886112660703

 
*Testad i HP Deskjet Ink Advantage 2515 Allt-i-ett-skrivare. 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

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

G Jämfört med utskrifter med andra HP Deskjet-bläckpatroner. Baserat på en jämförelse av HPs publicerade sidkapacitet för HP 301/HP 122 och HP 650 originalpatroner och rekommenderat detaljistpris. De verkliga
priserna kan variera. Den faktiska kapaciteten varierar beroende vilken skrivare som används, antalet utskrivna bilder och andra faktorer. Se www.hp.com/go/learnaboutsupplies för mer information. Resultaten för andra
bläckpatroner kan vara annorlunda.
Grundat på pappersbranschens förutsägelser för syrafritt papper och HPs originalbläck; stabilitetsdata för färgämnen i rumstemperatur är baserade på liknande system som testats enligt ISO 11798 och ISO 18909.
Procentandelen återvunnet material baseras på tomvikten.
Tillgängligheten till programmet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i 47 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP

Planet Partners-programmet. Mer information finns på: www.hp.com/recycle.

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. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.
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