
Datablad

HP 6ZA17AE svart skrivarhuvud
(6ZA17AE)

Perfekt för kunder som väljer skrivhuvuden för HP Smart Tank 500 allt-i-ett-serien, HP Smart Tank
510/530/610 trådlös allt-i-ett-serien och skrivare från HP Smart Tank Plus 550/570/650 trådlös allt-i-ett-
serien och återupptar utskriftskvaliteten.

HP-skrivarhuvuden fungerar med ditt HP ink tank-system och HP-originalbläck för att skriva ut tusentals sidor.  Fortsätt
att skriva ut med skrivarhuvuden som enkelt fästs på plats för förstklassig kvalitet och pålitlighet från HP.

Återuppta snabbt högkvalitativ utskrift

Skriv ut text, grafik och foton i hög kvalitet för ditt kontor med skrivhuvuden som är lätta att byta ut.
Det är lätt med HP Ink Tank-system med hög kapacitet, originalbäck och originalskrivhuvuden från
HP.

Förläng skrivarens livslängd med utbytbara skrivhuvuden. Bara byt ut dem och fortsätt skriva.

Enastående kvalitet och hållbarhet från HP

Imponera med enastående HP-kvalitet. Skriv ut tydliga dokument med skarpa linjer, grafik och text
med skrivhuvuden och originalbläck från HP.

Lita på koncis och skarp text samt grafik för alla dina viktiga dokument under alla utskrifter.
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Kompatibilitetsförklaring

HP Smart Tank 500/600-serien och HP Smart Tank Plus 550/570/650-serien

Produktspecifikationer

P/N Beskrivning Yttermått (l x b x d) Vikt UPC code

6ZA17AE HP 6ZA17AE svart skrivarhuvud 116,26 x 36,46 x 100,94 mm ca 0,05 kg 193905589869

 Kapacitetsresultaten för svart och sammansatt färg i genomsnitt per flaska (cyan/magenta/gul) är baserade på HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift av testsidor enligt ISO/IEC 24712. Inte baserat på ISO/IEC 24711-
testprocessen. En extra svart bläckflaska behövs för att skriva ut 8 000 testsidor i färg. Den faktiska kapaciteten varierar beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. En del av bläcket från medföljande
flaskor används för att starta skrivaren. Mer information om fyllning och kapacitet finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda
garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP
ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.
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