
Datasheet

HP 953 inktcartridges
(L0S58AE, F6U12AE, F6U13AE, F6U14AE)

Ideaal voor grote teams die elke pagina opnieuw betrouwbare prestaties en betaalbare prints van
professionele kwaliteit nodig hebben.

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.

Betrouwbare prestaties en opvallende resultaten

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.

Professionele kwaliteit, ideaal voor zakelijk gebruik

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 en kleuren met inkt op pigmentbasis die voor
kantoorgebruik is ontwikkeld.

Kies voor voordelige kantoorproductiviteit

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.

Energiezuinig gebouwd

Deze cartridges ondersteunen een zuinig gebruik van grondstoffen. Proteer 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.
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Verklaring over compatibiliteit

 
Productspecicaties

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

L0S58AE

HP 953
originele
zwarte
inktcartridge

1000 pagina's 119 x 126 x 36 mm ~ 0,1 kg (301) 725184104084; (303) 193015226012; (ACU) 193015226029; (BGX) 725184104060; (BGY) 7251841

F6U12AE

HP 953
originele
cyaan
inktcartridge

700 pagina's 114 x 126 x 25 mm ca 0,05 kg (301) 725184103995; (303) 193015225794; (ACU) 193015225800; (BGX) 725184103971; (BGY) 7251841

F6U13AE

HP 953
originele
magenta
inktcartridge

700 pagina's 114 x 126 x 25 mm ca 0,05 kg (301) 725184104022; (303) 193015225817; (ACU) 193015225824; (BGX) 725184104008; (BGY) 7251841

F6U14AE

HP 953
originele
gele
inktcartridge

700 pagina's 114 x 126 x 25 mm ca 0,05 kg (301) 725184104053; (303) 193015225831; (ACU) 193015225848; (BGX) 725184104039; (BGY) 7251841

 
*Getest in de HP OfficeJet Pro 8700 printerserie. De geschatte gemiddelde opbrengst is gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testprocedures 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.
 
*Getest in de HP OfficeJet Pro 8700 printerserie. De geschatte gemiddelde gezamenlijke opbrengst van cyaan/magenta/geel is gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testprocedures 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 printcartridges, inktcartridges en printkoppen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.

 Water-, veeg-, licht- en markeerpenbestendigheid zijn gebaseerd op interne tests van HP volgens ISO 11798. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/printpermanence.
 Gebaseerd op een vergelijking van de cartridgeopbrengst voor HP 953XL inktcartridges met die van HP 953 inktcartridges. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.

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

© Copyright 2021 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.
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