
Datablad

Original HP 953XL-blækpatron med høj kapacitet, magenta
(F6U17AE)

Ideel til større arbejdsgrupper, som søger pålidelig ydeevne og udskrifter i professionel kvalitet til en overkommelig pris
– hver gang.

Du kan trygt stole på, at dine dokumenter udskrives i professionel kvalitet. De originale HP-blækpatroner har en imponerende og
pålidelig ydeevne, så du får enestående resultater på alle dine sider. Med individuelle blækpatroner med høj kapacitet får du hurtig
udskrivning.

Pålidelig ydeevne, enestående resultater

Få pålidelige resultater i høj kvalitet med høje hastigheder – hver gang. De originale HP-blækpatroner
er særligt pålidelige og giver enestående resultater, så du får det optimale ud af din HP-printer eller
All-in-One.
De originale HP-blækpatroner er designet med det særlige formål at passe til din HP-printer eller All-
in-One.
Det er nemt at skifte patroner og håndtere store udskriftsopgaver med originale HP-blæk-patroner.
Med HP's patenterede blæk får du ubetinget ydeevne og resultater i høj kvalitet med høje
hastigheder.

Professionel kvalitet, perfekt til kontoret

Print farvedokumenter i professionel kvalitet, hvor enestående, levende farver kombineres med
knivskarp, sort tekst. Originale HP-blækpatroner er designet til pålidelig og ensartet udskrivning.
Med det pigmentbaserede blæk kan du udskrive forretningsdokumenter i professionel kvalitet med
levende farver.
Fremstil print, som er modstandsdygtige over for vand og pletter og ikke falmer samt klarer
overstregningspenne.
Print i enestående farver på mange forskellige papirtyper ─ herunder ColorLok®-papir ─ med
originale HP-blækpatroner.
Udskriv rapporter, e-mails, forslag og andre virksomhedsdokumenter på mange forskellige
papirtyper.

Få en økonomisk løsning til alle kontorets produktionsbehov

Med originale blækpatroner fra HP får du høj produktionsevne til en overkommelig pris. Print
prisvenligt med individuelt blæk, og minimere afbrydelserne med patroner med høj kapacitet.
Økonomisk udskrivning med individuelle patroner. Du kan bare udskive hver patron enkeltvist og
efter behov.
Vælg mellem standard patroner og originale HP-blækpatroner med høj kapacitet.
Færdiggør siden, selv om patronerne er ved at være tomme.

Bygget til at bevare

Udskriv med patroner, hvor der er tænkt på miljøet. Emballagen er minimal, og genbrugsprocessen
er nem, så du skal bruge mindre tid og energi på at gøre noget godt for miljøet.
Det er nemt og gratis at genbruge originale HP-patroner via HP's Planet Partners-program.
Takket være sit program, Design for Environment, udvikler HP produkter, der er energibesparende og
kan genbruges.
Bevar ressourcerne ─ Originale HP-blækpatroner sendes i tilpasset emballage.
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Kompatibilitetserklæring

 
Produktspecikationer

P/N Beskrivelse Gennemsnitlig patronkapacitet * Mål (l x b x d) Vægt UPC-kode

F6U17AE Original HP 953XL-blækpatron med høj kapacitet,
magenta Cirka 1.450 sider 114 x 126 x 25 mm Cirka 0,050 kg

(301)
725184104145;
(BGX)
725184104121;
(BGY)
725184104138

 
*Testet i printerserien HP OfficeJet Pro 8700. Omtrentlig gennemsnitlig kapacitet med farvekombinationen cyan, magenta og gul er baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetoder ved uafbrudt udskrivning. Det faktiske
antal sider varierer betragteligt, afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Du kan nde ere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
Garanti

HP-blæktanke, -blækpatroner og -printhoveder garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode.

 Baseret på sidekapaciteten for HP 953XL-blækpatroner sammenlignet med HP 953A-blækpatroner. Få ere oplysninger på http://www.hp.com/learnaboutsupplies .
 HP Planet Partners-programmet ndes ikke i alle lande. Få ere oplysninger på http://www.hp.com/hprecycle .
 Programmet ndes ikke i alle lande. Få ere oplysninger på http://www.hp.com/recycle.

Få ere oplysninger om HP-forbrugsvarer på http://www.hp.com

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester ndes i de udtrykkelige garantierklæringer, der
følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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