
HP CART 953 MAGENTA

Code:
SUIHP3772919

Vendor code:
F6U13AE#BGX

EAN code:
725184104008

953 originele magenta inktcartridge
Maak professionele documenten. Originele HP inktcartridges bieden een indrukwekkende betrouwbaarheid,
beproefde printkwaliteit, een consistente paginaopbrengst en uitstekende resultaten. Print snel met losse
inktcartridges en optionele high-capacity cartridges.

Produceer betrouwbare resultaten van hoge kwaliteit bij hoge snelheden, pagina na pagina. Originele HP
inktcartridges bieden de indrukwekkende betrouwbaarheid en de uitstekende resultaten waarvoor uw HP
printer of all-in-one is ontworpen.

Originele HP inktcartridges zijn speciaal ontworpen om naadloos samen te werken met uw HP printer of all-in-one.

Print professionele kleurendocumenten met opvallende, briljante kleuren en haarscherpe zwarte tekst. Met
originele HP inktcartridges produceert u zakelijke prints die markeerstift-, water, veeg- en lichtbestendig
zijn.

Print consistent professionele zwarte tekst met inkt op pigmentbasis die voor kantoorgebruik is ontwikkeld.

Blijf productief en maak zakelijke prints voor een uitstekende prijs met originele HP inktcartridges. Print
voordelig met losse inktcartridges en gebruik optionele high-capacity inktcartridges voor lagere kosten per
pagina en minder onderbrekingen.

Print voordelig met losse inktcartridges. U hoeft alleen de cartridge die leeg is te vervangen.

Deze cartridges ondersteunen een zuinig gebruik van grondstoffen. Profiteer van gemakkelijke recycling en



minder verpakkingsmateriaal om sneller uw milieu-impact te reduceren.

Originele HP cartridges zijn eenvoudig kosteloos te recyclen via HP Planet Partners.

Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag 10 - 90 procent

Temperatuur bij opslag -40 - 60 °C

Temperatuur, in bedrijf 5 - 35 °C

Gewicht en omvang

Breedte verpakking 114 mm

Diepte verpakking 126 mm
Gewicht verpakking 50 g

Hoogte verpakking 25 mm

Kenmerken

Aantal gekleurde inktcartridges 1

Compatibele producten

OfficeJet Pro 8210\nOfficeJet Pro 8218\nOfficeJet
Pro 8710 AiO\nOfficeJet Pro 8715 AiO\nOfficeJet
Pro 8716 AiO\nOfficeJet Pro 8718 AiO\nOfficeJet
Pro 8719 AiO\nOfficeJet Pro 8720 AiO\nOfficeJet
Pro 8725 AiO\nOfficeJet Pro 8728 AiO

Inkjet Cartridge Type Standaard
Merkcompatibiliteit HP

OEM-code F6U13AE

Paginaopbrengst gekleurde inkt 700 pagina's

Printkleuren Magenta
Printtechnologie Thermische inkjet

Volume gekleurde inkt 10 ml


