
Datasheet

HP 933 originele inktcartridges
(CN058AE, CN059AE, CN060AE)

Ideaal voor kleine bedrijven en thuiswerkers die vaak printen, tekst en kleurenafbeeldingen van hoge kwaliteit
produceren en recyclen.

Reken op zwarte tekst en kleurenafbeeldingen van hoge kwaliteit waarmee je als bedrijf goed voor de dag komt.
Profiteer van de betrouwbaarheid van originele HP inktcartridges die bovendien ook nog eens eenvoudig te recyclen
zijn.

Betrouwbare printprestaties en opvallende resultaten

HP werkt met een unieke technologie die altijd consistente resultaten produceert bij elke afdruk. HP
printers, inkt en papier zijn samen ontworpen en getest om optimale resultaten te leveren.

Betrouwbare, professionele resultaten, elke afdruk opnieuw. Gebruik originele HP inkt voor constante
kwaliteit, elke pagina opnieuw.

Uitstekende printkwaliteit

Kom goed voor de dag met zakelijke documenten van hoge kwaliteit met opvallende zwarte tekst en
schitterende, levendige kleuren. Opvallende printkwaliteit en lichtbestendigheid, met HP pigmentinkt
voor op kantoor.

Maak een goede indruk met documenten met scherpe zwarte tekst en levendige kleuren.

Voordelig en betrouwbaar zakelijk printen

Met originele HP inktcartridges kun je documenten van zakelijke kwaliteit voordelig printen. Deze
handige afzonderlijke inktcartridges kunnen apart naar behoefte worden vervangen.

Kies voordelige afzonderlijk inktcartridges – alleen de cartridge die leeg is wordt vervangen.

Gerecycled materiaal, eenvoudige recycling

Deze HP inktcartridges ondersteunen een zuinig gebruik van grondstoffen. HP kan je helpen jouw
impact op het milieu te beperken, van het gebruik van gerecycled materiaal tot eenvoudige
recycling.

Gemakkelijk kosteloos recyclen – cartridges die via HP Planet Partners worden geretourneerd,
worden verantwoord gerecycled.
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Verklaring over compatibiliteit
HP Officejet 6100 ePrinter, HP Officejet 6600 e-All-in-One, HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One

 
Productspecificaties

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

CN058AE HP 933 originele cyaan inktcartridge ca330 pagina's 94 x 24 x 124 mm ca. 0,04 kg (301) 195122139926; (BGX) 195122139933; (BGY) 195122139940

CN059AE HP 933 originele magenta
inktcartridge ca330 pagina's 94 x 24 x 124 mm ca. 0,04 kg (301) 195122139957; (BGX) 195122139964; (BGY) 195122139971

CN060AE HP 933 originele gele inktcartridge ca330 pagina's 94 x 24 x 124 mm ca. 0,04 kg (301) 195122139988; (BGX) 195122139995; (BGY) 195122140007

 
*Getest in de HP OfficeJet 6700 Premium 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 geprinte pagina's en andere

 
 
Garantie

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

 Het HP Planet Partners-programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
 Gebaseerd op interne tests van HP. Zie http://www.hp.com/go/printpermanence.
 80% van de originele HP inktcartridges bestaat voor 45 tot 70% uit gerecycled materiaal. Zie http://www.hp.com/go/recycledcontent voor een lijst.

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

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en
diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van
HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. The information
contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services.
Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
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