
Datasheet

HP 950XL originele high-capacity zwarte inktcartridge
(CN045AE)

Ideaal voor kleine bedrijven om professioneel uitziende kleuren en zwarte tekst te printen die scherp blijven en bestand
zijn tegen vervagen – tegen lage kosten.

Vertrouw op zakelijke documenten van professionele kwaliteit die indruk maken op klanten. Documenten en marketingmateriaal
vallen op dankzij de heldere zwarttinten, elke pagina opnieuw.

Betrouwbare printprestaties en opvallende resultaten

Afhankelijk van professionele resultaten, elke print opnieuw. Kies originele HP inkt met een
betrouwbaarheid voor probleemloze, consistente afdrukken, pagina na pagina.
Originele HP inktcartridges zijn betrouwbaar en printen documenten in superieure kwaliteit.

Indrukwekkende documenten in zwart van laserkwaliteit

Maak indruk voor jouw bedrijf met professionele documenten in zwart-wit en scherpe zwarte tekst.
Jouw documenten en marketingmaterialen zijn bestand tegen vegen, water en vervagen na verloop
van tijd.
Zwarte tekst- en kleurenafbeeldingen zien er scherp uit in je zakelijke documenten met HP inkt die
speciaal voor op kantoor is ontworpen.

Elke dag voordelig en betrouwbaar printen

Print indrukwekkende zakelijke kleurendocumenten in je eigen kantoor. Afzonderlijk te vervangen
cartridges en optionele high-capacity cartridges maken het printen voordelig.
Print indrukwekkende zakelijke kleurendocumenten met originele HP inkten.

Cartridges gemakkelijk vervangen en recyclen

Deze cartridges ondersteunen een zuinig gebruik van grondstoffen. Met eenvoudige recycling kan HP
je helpen je impact op het milieu te beperken. Je kunt zelfs kiezen voor high-capacity cartridges en
minder vaak cartridges kopen.
Eenvoudig inleveren van je printercartridges voor recycling, met HP Planet Partners.
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Verklaring over compatibiliteit
HP OfficeJet Pro 251dw printerserie, HP OfficeJet Pro 276dw multifunctionele printerserie, HP OfficeJet Pro 8100 ePrinterserie, HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One serie, HP OfficeJet Pro
8600 Plus e-All-in-One printerserie, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One printerserie, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One printerserie

 
Productspecicaties

P/N Omschrijving Gem. cartridgeopbrengst * Afmetingen (L x B x D) Gewicht UPC-code

CN045AE HP 950XL originele high-capacity zwarte inktcartridge Ca 2300 pagina's 119 x 126 x 36 mm 130 gr

(301)
886111615278;
(303)
193015225572;
(999)
886111755431;
(ACU)
193015225589;
(BGX)
886111748914;
(BGY)
886111748969

 
*Getest in de HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One. Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de
inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

 
Garantie

HP inktcartridges en printkoppen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.

 Gebaseerd op interne tests van HP op papier met het ColorLok-logo.
 Afdrukken die uit de HP OfficeJet Pro komen zijn licht- en waterbestendig. Zie http://www.hp.com/go/printpermanence.
 Vergeleken met HP 950 originele zwarte inktcartridges. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Het HP Planet Partners programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle. Kijk voor gerecycled materiaal in cartridges op http://www.hp.com/go/recycledcontent.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
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