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HP 32XL 135 ml svart original bläckflaskaHP 32XL 135 ml svart original bläckflaska
(1VV24AE)(1VV24AE)

För upptagna hemmaanvändare och småföretag som vill skriva ut stora volymer, köpa bläck sällan och fyllaFör upptagna hemmaanvändare och småföretag som vill skriva ut stora volymer, köpa bläck sällan och fylla
på när det passarpå när det passar

Skriv ut tusentals sidor med ett enda köp av en uppsättning HP originalbläckflaskor med hög kapacitet – till en oerhört
låg kostnad per sida.  Få utskrifter i stora volymer, ett enkelt sätt att fylla på med bläck och hög utskriftskvalitet och
tillförlitlighet från HP.

Extremt låg kostnad per sidaExtremt låg kostnad per sida

Skriv ut tusentals sidor. Det är enkelt med skrivare i HP Smart Tank Plus-serien. Det är utskrifter i
stora volymer med extremt låg kostnad per sida.

Skriv ut allt du vill utan att oroa dig för kostnaderna för bläck, när du använder HPs
originalbläckflaskor med hög kapacitet.

Enastående kvalitet och hållbarhet från HPEnastående kvalitet och hållbarhet från HP

Imponera med hög utskriftskvalitet och tillförlitlighet från HP. Med HP originalbläck kan du skriva ut
dokument med tydlig svart text som förblir läsbara i många år framöver.

Utskrifter på vanligt papper med HP svart pigmentbläck för HP Ink Tank-skrivare förblir läsbara i
åratal.

Hantera bläck smidigtHantera bläck smidigt

Du bestämmer själv när du vill lägga till mer bläck. Fyll på när det passar dig bäst. Skriv ut utan
problem i vetskap om att HP originalbläck är utformat för din skrivare i HP Smart Tank-serien.

Hantera bläcknivåerna och bestäm själv när du ska installera mer – inget gissande eller väntande tills
bläcket börjar ta slut.
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KompatibilitetsförklaringKompatibilitetsförklaring

HP Smart Tank Wireless 400-serien, HP Smart Tank Plus Wireless 500/600-serien

 
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

1VV24AE HP 32XL 135 ml svart original bläckflaska ~6 000 sidor 58 x 58 x 170 mm 0,18 kg 192545270687

 
*Resultat för genomsnittlig svart och kompositfärg (cyan/magenta/gul) per flaska baseras på HPs metod för simulering av kontinuerlig utskrift av ISO/IEC 24712-sidor. Inte baserat på ISO/IEC 24711-testprocessen. En
extra svart bläckflaska krävs för att skriva ut 8000 testsidor i färg. Den faktiska kapaciteten varierar beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information om fyllning och kapacitet finns på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 

 HP bläckflaskor jämfört med HP bläckpatroner. Kostnad per sida baserat på förväntad sidkapacitet för svart och sammansatt färg (cyan/magenta/gul). Resultaten är baserade på HPs testmetoder för kontinuerlig utskrift
av ISO/IEC 24712-testsidor. Inte baserat på ISO/IEC 24711-testprocessen. Den faktiska kapaciteten varierar beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. En del av bläcket från medföljande flaskor
används för att starta skrivaren. Mer information om fyllning och kapacitet finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Dokument som skrivs ut med svart HP-bläck på vanligt papper och förvaras i album och skåp förblir läsliga. Baserat på HPs interna och externa tester. Se http://wilhelm-

research.com/hp/WIR_Dark_Storage_Permanence_Statement_for_HP_2017-11-07.pdf och http://www.hp.com/go/printpermanence.

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 2019 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda
garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare
garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.
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