Datasheet

HP 903 inktcartridges

(T6L99AE, T6L87AE, T6L91AE, T6L95AE, T6M15AE, T6M03AE, T6M07AE, T6M11AE)

Ideaal voor drukbezette ondernemers en kleine bedrijven die een professionele indruk willen
maken en een goed bedrijfsresultaat willen halen.
Lever betrouwbare prestaties en print professionele kleuren en zwarte tekst voor kantoorgebruik.
Originele HP inktcartridges produceren altijd opvallende documenten. Print voordelig met gunstig
geprijsde afzonderlijke inktcartridges en optionele high-capacity cartridges.
1,2

Consistent en betrouwbaar zakelijke prints maken

Onderscheid u met uw bedrijf dankzij originele HP inktcartridges die betrouwbare resultaten produceren. Deze cartridges zijn speciaal ontworpen om
samen met uw HP printer of all-in-one professionele resultaten te leveren en verspilling tot een minimum te beperken.
Presenteer uw bedrijf optimaal met originele HP inkt op pigmentbasis die consistent professionele prints produceert.

Indrukwekkende prints die mooi blijven

Onderscheid u met opvallende kleuren en zwarte tekst. Originele HP inktcartridges produceren bijzonder leesbare en duurzame prints van hoge kwaliteit.
Print alle dagelijkse projecten op een groot aantal papiersoorten en produceer rijkere kleuren en dieper zwart op ColorLok®-papier.3
Print consistent professionele zwarte tekst en kleuren met inkt op pigmentbasis die voor kantoorgebruik is ontwikkeld.

Blijf productief, bewaak de kosten

Print voordelig en werk productief met originele HP inktcartridges. Optionele high-capacity cartridges zijn voordeliger en hoeven minder vaak te worden
vervangen.1,2 Verwissel cartridges afzonderlijk en beheer supplies gemakkelijk met kostenefficiënte individuele inktcartridges.
Print voordelig met losse inktcartridges. U hoeft alleen de cartridge die leeg is te vervangen.

Gemakkelijk printen van begin tot einde

Print gemakkelijk op kantoor. Cartridges zijn eenvoudig te installeren en te vervangen. Lege cartridges zijn handig kosteloos te recyclen via HP Planet
Partners.4
Originele HP cartridges zijn eenvoudig kosteloos te recyclen via HP Planet Partners.4

Gebaseerd op een vergelijking van de cartridgeopbrengst voor HP 903XL inktcartridges met die van HP 903 standaard inktcartridges. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Gebaseerd op een vergelijking van de cartridgeopbrengst voor HP 907XL inktcartridges met die van HP 903 standaard inktcartridges. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Gebaseerd op interne tests van HP met originele HP inkt op pigmentbasis op ColorLok®-papier.
4 Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
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Verklaring over compatibiliteit
HP OfficeJet 6950/6960/6970 All-in-One

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst * **

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

T6L99AE

HP 903 originele zwarte inktcartridge

ca 300 pagina's

106 x 23 x 113,5 mm

50 gr

(BGX) 889894728876
(BGY) 889894728883

T6L87AE

HP 903 originele cyaan inktcartridge

Ca 315 pag

106 x 23 x 113,5 mm

40 gr

(BGX) 889894728784
(BGY) 889894728791

T6L91AE

HP 903 originele magenta inktcartridge

Ca 315 pag

106 x 23 x 113,5 mm

40 gr

(BGX) 889894728814
(BGY) 889894728821

T6L95AE

HP 903 originele gele inktcartridge

Ca 315 pag

106 x 23 x 113,5 mm

40 gr

(BGX) 889894728845
(BGY) 889894728852

T6M15AE

HP 903XL originele high-capacity zwarte
inktcartridge

ca. 825 pagina's

106 x 44 x 115 mm

80 gr

(BGX) 889894728999
(BGY) 889894729002

T6M03AE

HP 903XL originele high-capacity cyaan inktcartridge ca. 825 pagina's

106 x 23 x 113,5 mm

40 gr

(BGX) 889894728906
(BGY) 889894728913

T6M07AE

HP 903XL originele high-capacity magenta
inktcartridge

ca. 825 pagina's

106 x 23 x 113,5 mm

40 gr

(BGX) 889894728937
(BGY) 889894728944

T6M11AE

HP 903XL originele high-capacity gele inktcartridge

ca. 825 pagina's

106 x 23 x 113,5 mm

40 gr

(BGX) 889894728968
(BGY) 889894728975

*Getest in de HP OfficeJet Pro 6860 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 6860 printerserie. De geschatte gemiddelde gezamenlijke opbrengst van cyaan, magenta en 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 inktcartridges en printkoppen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 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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