
HP CART 951XL MAGENTA

Code:
SUIHP2278221

Vendor code:
CN047AE#301

EAN code:
886111615292

HP 951XL Magenta Officejet Ink Cartridge
HP 951XL magenta Officejet inktcartridges printen keer op keer kleuren van professionele kwaliteit. Breng
documenten en marketingmateriaal tot leven met opvallende, briljante kleuren voor een lagere prijs per pagina dan
met laserprinters.

Betrouwbare, professionele resultaten, elke print opnieuw. Kies HP Officejet inkt met een indrukwekkende
betrouwbaarheid voor probleemloze, consistente prints, pagina na pagina. HP printers, inkt en papier zijn
samen ontworpen en getest om optimale resultaten te leveren.

Geef uw bedrijf indrukwekkende kleurenprints - produceer briljante kleuren met inkt op pigmentbasis voor
kantoorgebruik. Papier met het ColorLok®-logo produceert een nog betere kwaliteit. Kleuren zijn helderder
voor briljante, levendige foto's en afbeeldingen.

Geef uw bedrijf indrukwekkende kleurenprints - produceer briljante kleuren met inkt op pigmentbasis voor
kantoorgebruik. Papier met het ColorLok®-logo produceert een nog betere kwaliteit. Kleuren zijn helderder
voor briljante, levendige foto's en afbeeldingen.

• Print voordelig met afzonderlijk inktcartridges – alleen de cartridge die leeg is wordt vervangen. En met high-
capacity printcartridges produceert u tot tweemaal zoveel pagina's in zwart en kleur, zodat u voordeliger uit bent als
u veel print. 1 • Print met oog voor het milieu: deze inktcartridges komen in een gestroomlijnde verpakking, die minder
materiaal vergt. Minder gewicht en kleinere afmetingen betekenen dat er meer tegelijk kan worden



vervoerd. 1 Vergeleken met HP 951 magenta Officejet inktcartridges. Meer informatie is beschikbaar op:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag 10 - 90 procent
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 10 - 90 procent

Temperatuur bij opslag -40 - 60 °C

Temperatuur, in bedrijf 5 - 35 °C

Gewicht en omvang

Gewicht verpakking 73 g

Kenmerken

Aantal 1

Bedrijfstemperatuur, bereik 41 - 95 °F

Compatibiliteit HP Officejet Pro 8100\nHP Officejet Pro 8600
Original Ja

Printkleuren Magenta

Printtechnologie Inkjet

Overige specificaties

Afmetingen verpakking (BxDxH) 114 x 126 x 25 mm


