
Produktový list

Tříbarevná originální inkoustová kazeta HP 653 Advantage
(3YM74AE)

Ideální pro domácnosti, drobné firmy a malé kanceláře, které vyžadují tisk běžných barevných dokumentů a
fotek.

Tiskněte ostrý text a obsah v živých barvách díky originálním inkoustovým kazetám HP, které poskytují kvalitní tisk pro
domácnosti, školy a malé firmy. S neuvěřitelně levnými kazetami získáte originální inkoust HP za rozumnou cenu.

Levné inkousty a velmi kvalitní výsledky

Tiskněte potřebné dokumenty a fotky ve vysoké kvalitě za skvělou cenu. S neuvěřitelně levnými
kazetami navrženými společně s tiskárnami HP získáte originální inkoust HP za rozumnou cenu a
konzistentní i spolehlivý tisk.

Využijte výhod špičkové originální kvality HP za dostupnou cenu.

Vyvinuto pro výkon

Spolehněte se na originální inkoustové kazety HP, které přináší úžasný tiskový výkon. Kazety, které
byly navrženy a testovány pro snadné použití s tiskárnami HP, zajistí působivý, zřetelný tisk pro
domácí, školní i pracovní účely.

Vyberte si originální inkoustové kazety HP, které byly navrženy přímo pro tiskárny HP.

Velmi snadný tisk

Originální kazety HP se přizpůsobí vašemu životu, práci a tisku. Spolehněte se na konzistentní a
vysoce kvalitní výsledky a snadné objednávání, jaké očekáváte od produktů HP, v pohodlí domova i na
cestách.

Originální kazety HP vrácené v programu HP Planet Partners nikdy nekončí na skládce a společnost
HP nikdy nedoplňuje ani znovu neprodává originální kazety HP.1
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Prohlášení o kompatibilitě

Řada HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000, Řada HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400

Technické údaje o produktu

P/N Popis Průměrná výtěžnost kazety * Rozměry (d x š x h) Hmotnost Kód UPC

3YM74AE Tříbarevná originální inkoustová kazeta HP 653 Advantage cca 200 stran 113 x 37 x 115 mm cca 0,05 kg 193905429455

*Testováno na tiskárnách řady HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 All-in-One. Přibližné průměrné údaje vychází z normy ISO/IEC 24711 nebo metodiky testování HP při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost se výrazně
liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka

Na inkoustové kazety a tiskové hlavy HP se během záruční doby poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

 Dostupnost programu HP Planet Partners se liší. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
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